A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.)
összhangban a főépítészi vizsga eljárásrendjét a következőképpen határozom meg:
I. Jelentkezés és felkészülés
1. A vizsgabizottság elnökei egymással egyeztetve a főépítészi vizsgák időpontjait úgy
határozzák meg, hogy a vizsgára kötelezettek vizsgakötelezettségüknek az R-ben
foglalt határidőben eleget tudjanak tenni.
2. A főépítészi vizsga időpontját a vizsgabizottság elnöke határozza meg olyan módon,
hogy a vizsgát legalább a vizsga időpontját megelőző 45 nappal meghirdeti a Lechner
Tudásközpont által üzemeltetett Főépítészi Képzési Felületen.
3. Megyénként, valamint a fővárosban évente legalább egy vizsgaidőpontot meg kell
hirdetni. Ha a meghirdetett vizsgára 6 főnél kevesebben jelentkeznek, a vizsgabizottság
elnöke összevont – két vagy több megyét (fővárost) érintő – főépítészi vizsga
megtartására tesz javaslatot és ennek tárgyában megkeresi más vizsgabizottság vagy
vizsgabizottságok elnökét vagy elnökeit.
4. A főépítészi vizsgára a meghirdetett vizsganap előtt legalább 30 nappal kell jelentkezni
a vizsgázónak a Főépítészi Képzési Felület „Vizsga” menüpontja alatt, mellékelve a
jelentkezéséhez az 1. melléklet szerinti jelentkezési lapot, a szakirányú végzettséget
igazoló oklevelek egyszerű másolatát és – a vizsga alóli részleges mentesség kérése
esetén – a 2. melléklet szerinti mentesítési kérelmet az alátámasztó irat, bizonyítvány
egyszerű másolatával.
5. Annak, aki teljesen mentesül az R. alapján a főépítészi vizsgakötelezettség alól, a
főépítészi vizsgára a Főépítészi Képzési Felületen nem kell jelentkeznie, hanem számára
a bizottság elnöke – a mentességi indok megvizsgálását követően, annak fennállása
esetén – soron kívül „megfelelt” minősítésű bizonyítványt állít ki.
6. A vizsgabizottság elnökének a vizsganap meghirdetésével egyidejűleg legalább kettő
vizsgafelkészítő konzultációs alkalmat is közzé kell tennie a Főépítészi Képzési
Felületen, amely közül a vizsgára jelentkezéskor a vizsgázó kiválasztja a számára
megfelelő konzultációs napot. A vizsgán csak az a személy vehet részt, aki előtte a
konzultációs alkalmon megjelent.
7. A vizsgára történő sikeres felkészülés érdekében a Főépítészi Képzési Felületen –
segédanyagként – közzétételre kerül az irányadó jogszabályok gyűjteménye.
8. A főépítészi vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgakérdések –
amelyek országosan egységesek – a Főépítészi Képzési Felületen kerülnek közzétételre.
II. Vizsgáztatás
9. A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja.
10. A vizsgabizottság tagjait az elnök kéri fel a vizsgaidőpont megállapításakor olyan
módon, hogy az R. vizsgabizottság összetételére vonatkozó követelményei teljesüljenek.
A vizsgabizottság öt főből áll. Rendkívüli akadályoztatás esetén a vizsgabizottság
három vagy négy fővel is vizsgáztathat, ekkor a helyettesítés rendjét az elnök határozza
meg.
11. A vizsgabizottság az összevont főépítészi vizsga esetében is öt főből áll olyan módon,
hogy egy érintett állami főépítész elnökként, egy érintett állami főépítész tagként, a
többi érintett állami főépítész pedig segítőként vesz részt a bizottság munkájában.
12. A vizsga megkezdése előtt meg kell állapítani a vizsgázók személyazonosságát és
tájékoztatást kell adni a vizsga szabályairól, valamint a vizsgán esetleg elkövetett
szabálytalanságok következményeiről.
13. A vizsgabizottság felelős a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért. Amennyiben
a vizsgázó a vizsgaszabályokat megszegi, számára új vizsgaidőpontot kell kijelölni,
amelyre új vizsgakérdéseket kell összeállítani.

14. A főépítészi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll az R. 1. melléklete szerinti
követelményrendszernek megfelelően.
15. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság kiválasztja a Főépítészi Képzési
Felületen közzétett írásbeli vizsgakérdések közül a vizsgázó számára megválaszolandó
vizsgakérdéseket. A közzétett vizsgakérdések közül 30 rövid és 5 kifejtendő
vizsgakérdést kell kiválasztani olyan módon, hogy teljesüljön a közzétett
vizsgakérdések nyitó oldalán szereplő követelményrendszer (6-12-6-6 rövid kérdés, 1-12-1 kifejtendő kérdés). A rövid kérdések egy, a kifejtendő kérdések hat pontot érnek.
16. Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám 60 pont, amelyből 30 pont a rövid kérdések és
30 pont a kifejtendő kérdések teljesítésével szerezhető meg.
17. Az írásbeli vizsga időtartama 90 perc, amelybe az előkészületek és a kérdéssor
kihirdetése nem számít bele.
18. Az írásbeli vizsgát követően a vizsgabizottság kijavítja az írásbeli feleletet. Aki
legalább 36 pontot szerzett az írásbeli vizsgán, az írásbeli vizsgarészből megfeleltnek
minősül. Aki 30-35 pont közötti eredményt ért el az írásbeli vizsgán, szóbeli vizsga
keretében javíthatja az írásban előadottakat.
19. A szóbeli vizsga a szakirányú végzettségtől függően egy épületterv vagy egy
településrendezési tervdokumentáció bírálatból, valamint egy gyakorlati feladat
teljesítéséből áll, az R. 1. melléklete 2. pontjában foglaltaknak megfelelően.
20. A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 40 pont, amelyből 30 pont a tervbírálatból és
10 pont a gyakorlati feladat teljesítésével szerezhető meg.
21. A szóbeli vizsgán a felkészülésre legalább 60 percet, a feleletre legalább 20 percet
kell biztosítani.
III. A vizsga kiértékelése és a bizonyítvány átadása
22. A főépítészi vizsgán összesen 100 pont szerezhető. A vizsgakövetelményeket az a
vizsgázó teljesíti eredményesen és az kaphat megfelelő minősítést, aki legalább 60
pontot szerzett.
23. A vizsgabizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vizsgabizottság döntéséről és az
elért eredményekről az elnök tájékoztatja a vizsgázót.
24. A vizsga minősítését „megfelelt” vagy „nem felelt meg” szövegű bejegyzéssel kell
rögzíteni a kiértékelt vizsgalapon, valamint a vizsga minősítését a vizsgabizottság
elnökének fel kell töltenie a Főépítészi Képzési Felületre.
25. Eredményes vizsga esetén a vizsgázó a 3. melléklet szerinti bizonyítványt kap, amelyet
a vizsgabizottság tagjai aláírnak, és a vizsgaszervező ellát bélyegzőlenyomattal.
26. A vizsga letételét a bizonyítványon a „megfelelt” minősítés tanúsítja.
IV. A vizsga iratainak kezelése
27. A vizsga iratait (jelentkezési iratok, megoldott vizsgalap és a bizonyítvány másolata) a
vizsgaszervező kezeli és őrzi. Az iratokat az intézmény többi iratától elkülönítve kell
tárolni és kezelni.
28. A jelentkezési iratok, a megoldott vizsgalap és a bizonyítvány nem selejtezhető.
29. A bizonyítvány másolatát a vizsgaszervező megőrzi, és az önkormányzat,
államigazgatási szerv vagy bíróság megkeresésére arról bizonyítvány-másolatot készít.
30. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról a vizsgázó kérelmére a vizsgaszervező
bizonyítvány-másodlatot készít.

1. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti
főépítészi vizsgára
Név

Születési név
Anyja neve
Születési hely és idő
Lakcím
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
Szakirányú felsőfokú végzettség megnevezése a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
3/A. §-a szerint (az oklevél egyszerű másolata külön csatolandó):

Kér-e részleges mentességet?
(a kérelem és annak igazolása külön csatolandó)
igen
Vizsga helyszíne és időpontja:

nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben közölt személyes adataimat a főépítészi
vizsgaszervező a főépítészi vizsgáztatás során kezelje, azokat a bizonyítványban
megjelenítse, valamint a személyes adatokat a vizsgát követő 5 éven át megőrizze.
Kelt: ………………………………………..

……………………………………..
a vizsgára jelentkező személy aláírása

2. melléklet

KÉRELEM
a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti
főépítészi vizsga alóli részleges mentességre
Név

Születési név
Anyja neve
Születési hely és idő
Lakcím
Levelezési cím
Telefonszám
E-mail cím
A 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3/B. § (3) bekezdése figyelembevételével, a
főépítészi vizsga alóli részleges mentesség alapját képező végzettség, vizsga
megnevezése (az irat, bizonyítvány másolata külön csatolandó):

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben közölt személyes adataimat a főépítészi
vizsgaszervező a főépítészi vizsgáztatás során kezelje, azokat a bizonyítványban
megjelenítse, valamint a személyes adatokat a vizsgát követő 5 éven át megőrizze.
Kelt: ………………………………………..
……………………………………..
a vizsgára jelentkező személy aláírása
ZÁRADÉK
Alulírott ……………………………. a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3/B. § (3) bekezdése alapján a kérelmezőt a főépítészi vizsga alól részlegesen
mentesítem

nem mentesítem.

Kelt: ………………………………………..

…………………………………………
vizsgabizottság elnökének aláírása

3. melléklet

Száma: …………../20…

BIZONYÍTVÁNY

………………………………………………………………………………
részére, aki

év

hó

napján született

(anyja neve:

),

a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti
főépítészi vizsgán
MEGFELELT.

Kelt: ……………………………….
……………………………………………..
vizsgabizottság elnöke

…………………………………………….
vizsgabizottsági tag

…………………………………………….
vizsgabizottsági tag

…………………………………………..
vizsgabizottsági tag

……………………………………………
vizsgabizottsági tag

