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I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott kérdésbank  a szakterületre vonatkozóan: 
 
 

1 Gáz- és olajipar szakterület  

1.1 Gáz- és olajipari tervező és szakértő (GO és SZÉM5) 

a) A kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai 

1. Sorolja fel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerint bányafelügyelet engedélye 

alapján végezhető tevékenységeket a szénhidrogén-ipari szakterületre. 

2. Mik a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek általános építési 

követelményei? 

3. Sorolja fel a bányafelügyelet hatósági engedélyeit az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján. 

4. Melyek az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet engedélyéhez kötött sajátos kőolaj 

- és földgázbányászati építmények? 

5. Sorolja fel az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet engedélyéhez kötött 

sajátos gázipari építményeket. 

6. Melyek az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás 

keretében engedélyezhető sajátos kőolaj- és földgázbányászati építmények. 

7. Melyek az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet engedélye nélkül, 

bejelentés alapján végezhető és összevont bejelentéshez kötött építési tevékenységek. 

8. Melyek azok a tevékenységek, melyek a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet 

engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhetőek. 

9. Mire terjed ki a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet? 

b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség) 

10. Végezhet-e a tervező az általa készített tervdokumentációval kapcsolatban tervezői művezetést? 

11. Ki az a személy, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében nem folytathat építésügyi 

műszaki szakértői tevékenységet ugyanazon építmény kivitelezése vonatkozásában? 

12. Ki az aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében nem folytathat építészeti-műszaki 

tervezési tevékenységet? 

c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, díjszámítás 

13. Mit tartalmaz a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a tervezői szerződés? 

14. Mit foglal magába a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a tervezési díj? 

d) Szakterületi jogszabályok és szabványok - szállítóvezetékek 

15. Hol tilos elhelyezni a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetéket? 

16. Melyek a  79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek 

keresztezésének követelményei? 

17. Melyek a  79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek szilárdsági 

méretezésének követelményei? 

18. Melyek a  79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek káros 

túlnyomás elleni védelmének követelményei? 



19. Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek elhelyezési 

követelményei? 

20. Sorolja fel a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek általános 

hegesztési követelményeit! 

21. Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek tervezési 

követelményei? 

22. Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a hegesztési előírások?  

23. Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a technológiai tartályok helyszíni technológiai 

szerelésének, telepítésének általános követelményei? 

24. Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a szilárdsági nyomáspróba végrehajtásának 

követelményei?   

25. Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a tömörségi nyomáspróba végrehajtásának 

követelményei?   

e) Szakterületi jogszabályok és szabványok - elosztóvezetékek 

26. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek méretezésének alapvető 

követelményei? 

27. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti polietilén anyagú gázelosztó vezetékek 

méretezésének alapvető követelményei? 

28. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek beépíthető anyagainak 

alapvető követelményei? 

29. Melyek a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek hegesztésére vonatkozó 

általános követelmények? 

30. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek szilárdsági 

nyomáspróbájának követelményei? 

31. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek tömörségi 

nyomáspróbájának követelményei? 

32. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek műszaki 

felülvizsgálatának követelményei? 

f) Szakterületi jogszabályok és szabványok - propán-bután töltő- és tároló üzemek 

33. Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek tervezési 

követelményei? 

34. Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

technológiai csővezetékeinek elhelyezési követelményei? 

35. Melyek a  8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek építési, 

szerelési, felújítási általános követelményei? 

36. Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

hegesztési követelményei? 

37. Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemekben a 

szivattyúk és kompresszorok telepítésének követelményei? 

g) A(z építési) hulladék kezelése 

38. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében mely nyilvántartó lapok vezetése kötelező? 

39. Sorolja fel az építési hulladékokat! 



40. A PE alapanyagú csövek és idomok kivitelezés közben keletkező hulladékai veszélyes 

hulladéknak minősülnek-e? 

41. Sorolja fel, hogy mélyfúrásnál milyen veszélyes hulladékok keletkeznek. 

42. Hol helyezhetők el a veszélyes hulladékok? 

h) Településrendezési követelmények  a szakterületi igény szerinti mértékben 

43. Milyen jogot kérelmezhet a gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján a földgázelosztó, 

illetve az elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes PB-gáz szolgáltató az idegen ingatlan 

használatára? 

44. Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek elhelyezésének 

szempontjai? 

45. Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági 

övezete meghatározásának szempontjai? 

46. Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek elhelyezésének alapvető 

követelményei? 

47. A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetéket hol tilos elhelyezni? 

48. A 80/2005. (X.11.) GKM rendelet szerinti polietilén anyagú gázelosztó vezetéket hol  tilos 

elhelyezni? 

49. Melyek a  8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

biztonsági övezete kialakításának követelményei és a tilalmak? 

50. Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek általános 

telepítési követelményei? 

51. Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

tárolótartályainak telepítési követelményei? 

52. Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a biztonsági övezet követelményei?  

 
i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek 

53. Melyek az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a nyomástartó berendezések besorolásának 

(veszélyességi osztályba sorolásának) szempontjai? 

54. A 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek kategóriába 

sorolása. A töltőtelepeket mely kategóriákba kell sorolni? 

55. A 2/2010.(I.14.) KHEM rendelet szerint milyen kötelező fejezetei vannak a technológiai, kezelési 

utasításoknak? 

56. A 2/2010.(I.14.) KHEM rendelet szerint mikor kell elvégezni a bányaüzemben telepített villamos 

berendezések felülvizsgálatát? 

57. Sorolja fel a 2/2010.(I.14.) KHEM rendelet szerint bányaüzemben acél csővezeték hegesztése 

esetén kötelező intézkedéseket. 

58. Sorolja fel a 6/2010.(VII.30.) NFM rendelet szerint a mélyfúrásnál alkalmazott kötéllel 

kapcsolatos előírásokat. 

59. A 2/2010.(I.14.) KHEM rendelet szerint a nagynyomású rendszerben menetes kötéssel szerelt 

szerelvény mérete legfeljebb mekkora lehet? 

 
j) Az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményeinek 

60. Mit tartalmaz az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a tervezői nyilatkozat? 



61. Mi az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma elvi építési vagy építési engedély iránti kérelem esetében? 

62. Mi az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma használatbavételi engedély iránti kérelem esetében? 

63. Mi az   53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma bontási  engedély iránti kérelem esetében? 

64. Mi az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma fennmaradási engedély iránti kérelem esetében? 

65. Mi az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem esetében? 

66. Melyek a bányafelügyelet hatósági engedélyei 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelete alapján? 

67. Mi az 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a létesítési engedély kérelem tartalma? 

68. Mi az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a használatbavételi engedélykérelem tartalma? 

69. Mit kell az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján az átalakítási, javítási engedély kérelemnek 

tartalmaznia? 

70. Sorolja fel az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a nyomástartó berendezések bontási 

követelményeit! 

71. Mit kell az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a létesítési engedélyezési dokumentáció 

műszaki leírásának tartalmaznia? 

72. Mit kell az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a létesítési engedélyezési dokumentáció 

rajzdokumentációjának tartalmaznia? 

73. Mikor szűnik meg az  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet külön intézkedése 

nélkül a nyomástartó berendezés használatbavételi engedély hatálya? 

74. Mik a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a tervekkel szembeni általános követelmények? 

75. Mik a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a kiviteli terv (fúrási terv) tartalmi követelményei? 

76. Mi a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a szénhidrogének termelése művelési tervének 

tartalmi követelménye? 

 

1.2 Gáz- és olajipari felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr (ME-GO és MV-GO) 

a) A kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, szabályai 

1st Sorolja fel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerint bányafelügyelet engedélye alapján 

végezhető tevékenységeket szénhidrogén-ipari szakterületre. 

2nd Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek általános építési 

követelményei? 

3rd Melyek a bányafelügyelet hatósági engedélyei az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján? 

4th Melyek az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet engedélyéhez kötött sajátos kőolaj - és 

földgázbányászati építmények? 

5th Melyek az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet engedélyéhez kötött sajátos gázipari 

építmények? 

6th Melyek az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás keretében 

engedélyezhető sajátos kőolaj- és földgázbányászati építmények? 



7th Melyek az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a  bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés 

alapján végezhető és összevont bejelentéshez kötött építési tevékenységek? 

8th Melyek a  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján 

végezhető tevékenységek? 

9th Mire terjed ki a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alkalmazási köre? 

10th Melyek a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint a kivitelezés megkezdésének feltételei? 

11th Milyen hatóság adja meg az építési engedélyt a gáz- és olajipar létesítményei esetében? 

12th Mely esetekben állítja le a felelős műszaki vezető a kivitelezést? 

13th A 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint a vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből mely 

építőipari kivitelezési tevékenységeket végezheti? 

14th A jogerős építési engedéllyel rendelkező kiviteli tervdokumentációban a tervező milyen módosítást 

végezhet? 

b) Szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség) 

15th A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében az építési műszaki ellenőr mi nem lehet és milyen 

tevékenységet nem végezhet? 

16th Mi a  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a felelős műszaki vezető feladata? 

17th Mi a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése? 

18th A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság 

megállapításáról kit köteles haladéktalanul értesíteni? 

19th A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében az építési műszaki ellenőr milyen tevékenység 

végzéséről köteles építési naplót kell vezetni? 

20th Sorolja fel, hogy  a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében az építési naplóban a 

létszámadatokat mi szerint kell dokumentálni. 

21st A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor 

az építési területen milyen feltételek esetén, mit kell és milyen módon feltüntetni? 

22nd Milyen tevékenységek végzésére köteles a tervező a kivitelezés során? 

c) Szakterületi szerződések tartalmi követelményei, díjszámítás 

23rd A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a kivitelezési szerződés mit tartalmaz?    

24th A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján mit foglal magában a vállalkozói díj? 

25th Melyek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a kiviteli szerződések kötelező tartalmi elemei? 

26th Igaz-e a következő állítás? A bányahatóság felügyelete alatt álló létesítmény kiviteli szerződése akkor 

lép hatályba, ha a bányahatóság képviselője ellenjegyezte. 

27th A bányahatóság felügyelete alatt álló létesítmény esetében az E építési napló vezetése mely időponttól 

kötelező? 

d) Szakterületi jogszabályok és szabványok - földgázszállítás 

28th A 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetéket hol tilos elhelyezni? 

29th Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek keresztezésének 

követelményei? 

30th Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek szilárdsági 

méretezésének követelményei? 

31st Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek káros túlnyomás 

elleni védelmének követelményei? 



32nd Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek elhelyezési 

követelményei? 

33rd Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek általános hegesztési 

követelményei? 

34th Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek tervezési 

követelményei? 

35th Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a hegesztési előírások? 

36th Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a technológiai tartályok helyszíni technológiai 

szerelésének, telepítésének általános követelményei? 

37th Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a szilárdsági nyomáspróba végrehajtásának 

követelményei?   

38th Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a tömörségi nyomáspróba végrehajtásának 

követelményei? 

e) Szakterületi jogszabályok és szabványok - földgáz- és vezetékes PB-elosztás 

39th Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek méretezésének alapvető 

követelményei az alábbiak? 

40th Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti polietilén anyagú gázelosztó vezetékek 

méretezésének alapvető követelményei? 

41st Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek beépíthető anyagainak alapvető 

követelményei? 

42nd Melyek a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek hegesztésére vonatkozó 

általános követelmények? 

43rd Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek szilárdsági nyomáspróbájának 

követelményei? 

44th Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek tömörségi nyomáspróbájának 

követelményei? 

45th Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek műszaki felülvizsgálatának 

követelményei? 

f) Szakterületi jogszabályok és szabványok - propán-bután töltő- és tároló üzemek 

46th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek biztonsági 

övezete kialakításának követelményei és a tilalmak? 

47th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek általános 

telepítési követelményei? 

48th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

tárolótartályainak telepítési követelményei? 

49th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek tervezési 

követelményei? 

50th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek technológiai 

csővezetékeinek elhelyezési követelményei? 

51st Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek építési, 

szerelési, felújítási általános követelményei? 

52nd Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek hegesztési 

követelményei? 

53rd Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemekben a 

szivattyúk és kompresszorok telepítésének követelményei? 



 

 

g) A(z építési) hulladék kezelése, 

54th A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében mely nyilvántartó lapok vezetése kötelező? 

55th Sorolja fel az építési hulladékokat! 

56th A PE alapanyagú csövek és idomok kivitelezés közben keletkező hulladékai veszélyes hulladéknak 

minősülnek-e? 

57th Milyen veszélyes hulladékok keletkeznek mélyfúrásnál? 

58th Hol és milyen módon helyezhető el a veszélyes hulladék? 

h) Településrendezési követelmények a szakterületi igény szerinti mértékben 

59th A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján a földgázelosztó, az elosztóvezeték tulajdonosa és a 

vezetékes PB-gáz szolgáltató idegen ingatlan használatára milyen jogot? kérelmezhet? 

60th Sorolja fel a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek elhelyezésének 

szempontjait! 

61st Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági övezete 

meghatározásának szempontjai? 

62nd Melyek a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetékek elhelyezésének alapvető 

követelményei? 

63rd A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti gázelosztó vezetéket mely területen, hol tilos elhelyezni? 

64th 6. A 80/2005. (X.11.) GKM rendelet szerinti polietilén anyagú gázelosztó vezetéket mely területen 

illetve hol tilos elhelyezni? 

65th Sorolja fel a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek biztonsági 

övezete kialakításának követelményeit és a tilalmakat! 

66th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek általános 

telepítési követelményei? 

67th Melyek a 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek 

tárolótartályainak telepítési követelményei? 

68th  Melyek a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a biztonsági övezet követelményei? 

i) A tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek 

69th Melyek az 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a nyomástartó berendezések besorolásának 

(veszélyességi osztályba sorolásának) szempontjai? 

70th A 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján a propán-bután töltő- és tároló üzemek kategóriába sorolása. 

Sorolja fel, hogy a töltőtelepeket mely kategóriákba kell sorolni! 

71st A 27/2008.(XII.3.) KvVM rendelet értelmében a gazdasági területen lévő üzem környezetében 

megengedett legnagyobb  nappali és éjszakai zajterhelési határérték (dB) meghatározása. 

72nd A 27/2008.(XII.3.) KvVM rendelet értelmében kivitelezés során kisvárosias lakóterületen, ha a 

kivitelezés egy hónapnál rövidebb ideig tart, nappal (06 - 22 óra között) és éjjel (22 - 06 óra között) a 

megengedett legnagyobb zaj terhelési határértékek (dB) meghatározása. 

73rd Milyen mértékű a 27/2008.(XII.3.) KvVM rendelet értelmében a megengedett zajterhelés szintet 

jelentős túllépése? 

74th A 27/2008.(XII.3.) KvVM rendelet értelmében milyen szintű zajszint fölött kell fülvédőt használni? 

75th Melyek a robbanásveszélyes gázkeveréket tartalmazó munkahelyen a munkavégzés főbb szabályai? 



76th A robbanásveszélyes gázkeveréket tartalmazó gázveszélyes munkahelyen milyen típusú tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani? 

j) Az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményei 

77th Mi az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján a tervezői nyilatkozat tartalma? 

78th Mi az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma elvi építési vagy építési engedély iránti kérelem esetében? 

79th Mi az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma használatbavételi engedély iránti kérelem esetében? 

80th Mi az  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma bontási engedély iránti kérelem esetében? 

81st Mia az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma fennmaradási engedély iránti kérelem esetében? 

82nd Mia az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem 

adattartalma rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem esetében? 

83rd Mi az bányafelügyelet hatósági engedélyei 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyelete alapján? 

84th A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a létesítési engedély iránti kérelemhez mit kell mellékelni - 

figyelemmel az érdekelt szakhatóságok számára is - megfelelő példányszámban? 

85th Mi a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a létesítmény használatbavételi engedélykérelem tartalma? 

86th Mit kell tartalmaznia az 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján az átalakítási, javítási engedély 

kérelemnek? 

87th Melyek a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet szerint a nyomástartó berendezések bontási követelményei? 

88th A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a tervezett létesítmény létesítési engedélyezési dokumentáció 

műszaki leírásának mit kell tartalmaznia? 

89th A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a létesítési engedélyezési dokumentáció 

rajzdokumentációjának mit kell tartalmaznia? 

90th Mikor szűnik meg a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a bányafelügyelet külön intézkedése nélkül 

a nyomástartó berendezés használatbavételi engedély hatálya? 

91st Sorolja fel a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a tervekkel szembeni általános követelményeket!  

92nd Sorolja fel a 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet alapján a kiviteli terv (fúrási terv) tartalmi követelményeit! 

 



II. Mintakérdések 

 

GO- 

FMV/MűE 
 

1. Jelölje meg, hogy a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre 

vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. 

rendelet értelmében az alábbi állítás „Igaz”, vagy „Hamis”! 
 

□ Gázelosztó-vezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel történő - nem leágazásnak 

minősülő – meghosszabbítása építési tevékenység megkezdését a kezdés előtt legalább  

10 nappal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. 

 

   □ Igaz   □ Hamis 

 

2. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint mely tételeket kell tartalmaznia a 

vállalkozói díjnak az alábbiak közül?    

 

□ az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel 

együtt, 

□ az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 

□ a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, 

□ a tervezett nyereséget, amennyiben azt a rezsióradíj nem tartalmazza. 

 

3. Jelölje meg, hogy a kivitelezőnek az alábbi dokumentumok közül melyeket kell 

biztosítania a műszaki felülvizsgálatra a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerint! 

 

□ létesítési engedélydokumentáció vagy az engedélyezett kiviteli terv, 

□ beépített termékek és anyagok megfelelőségét igazoló dokumentumok, 

□ építési napló, 

□ hegesztési dokumentáció, 

□ geodéziai bemérés jegyzőkönyve, a megvalósulási terv, 

□ jóváhagyott tervtől való eltérések felsorolása és engedélyei, 

□ vezeték tisztaságára vonatkozó kivitelezői nyilatkozat. 

 



4. Jelölje meg az „Igaz” és „Hamis” válaszokat, mely szerint mélyfúrásnál az alábbi 

veszélyes hulladékok keletkeznek:  
 

□ motorok fáradt-olaja 

□ fúrási iszap 

□ fúrási magminta 

□ kitermelt szénhidrogén 

 

MINTAKÉRDÉSEK HONLAPRA 

GO- 

TSZ 
 
 

1. Melyek a 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti szénhidrogén szállítóvezetékek 

általános építési követelményei az alábbiak közül? 

□  A kivitelező építésvezetője felsőfokú végzettségű legyen. 

□  A kivitelező rendelkezzen a szállítóvezeték építési, szerelési munkafolyamataira 

vonatkozó technológiai előírásokkal (technológiai leírás, utasítás, szabályzat). 

□ A szállítóvezeték kivitelezését úgy kell végezni, hogy az feleljen meg a vonatkozó 

terv, valamint a létesítési engedélyben rögzített előírásoknak. 
 
 
 

2. A 79/2005. (X. 11.) GKM rendelettel hatályba léptetett Szénhidrogén 

Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata értelmében hajózható vízfolyások keresztezését 

irányított vízszintes átfúrással szabad-e kivitelezni? 

 

   □ Igen   □ Nem 

 
 
 
 

3. A 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet alapján jelölje meg az alábbi tételek közül az igaz 

állításokat, amelyek a propán-bután töltő- és tároló üzemek folyadékot szállító 

technológiai csővezetékeire érvényesek! 
 

□ A folyadékot szállító technológiai csővezeték minden bezárható csőszakaszába 

folyamatosan ellenőrizhető nyomáshatároló elemet kell beépíteni, amelynek üzem közbeni 

kiszerelhetőségét biztosítani kell. 



□ A folyadékot szállító technológiai csővezeték minden bezárható csőszakaszába 

folyamatosan ellenőrizhető nyomáshatároló elemet kell beépíteni. 

 

4. Jelölje meg az „Igaz” és „Hamis” válaszokat a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 

alapján! 
 

□ A nyomástartó berendezések bontását bányafelügyeleti engedély nélkül lehet 

végezni. 

 □ A nyomástartó berendezések bontásához a bányafelügyelet engedélye szükséges. 

 
 



 

III. Felkészülési segédlet: 

 

A jogszabályi segédletek külön pdf. dokumentumban! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Mérnöki Kamara 

Gáz- és Olajipari Tagozat  

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt  

jogosultsági vizsgához és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzéshez  

kapcsolódó vizsga  

főbb ismeretanyagok felsorolása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezárva: 2014. július 14. 

 

 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt  

beszámoló vizsga szakterületi része 
 

I. Előzmények 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 25. fejezete rendelkezik a 

jogosultsági vizsgáról és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzésről. 
 

A beszámoló vizsga kérdéscsoportjainak összeállításánál kiemelt szempont volt a Rendelet 

38. § (1) bekezdésének előírása, mely szerint a jogosultsági vizsga - ezen belül annak 



szakterületi része - célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a 

tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat 

helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek 

alkalmazásában kellő jártassággal. 
 

A Rendelet 38. § (7) bekezdése értelmében a beszámoló általános része alól a vizsga szakértői 

testülete az ügyrendjében meghatározott módon felmentést ad, ha a szakmagyakorló más 

jogosultság megszerzéséhez ilyen tartalmú vizsgát már tett, vagy rendelkezik olyan vizsgával, 

amelynek követelménye 80 %-ban megegyezik az általános rész követelményrendszerével.  
 

A jogosultsági vizsga szakterületi része alól felmentés nem adható. A felelős műszaki vezető, 

az építési műszaki ellenőr az általános építmények építési műszaki ellenőri, szakági építési 

műszaki ellenőri szakterületeken mentesül a beszámoló alól, ha építési műszaki ellenőri OKJ 

bizonyítvánnyal rendelkezik. 
 

II. A Gáz- és Olajipari Tagozat – szakterületi jogosultságok a Rendelet  

1. melléklete alapján 
 

1. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 
GO Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület 

 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni:  
 

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, 

feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz 

tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben 

képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése. 
 

1. melléklet II. Szakértés 2. rész Építésügyi műszaki szakértés 

SZÉM5 Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői szakterület 

gáz- és olajipari építmények szakértői részszakterület 
 
Feladatok, amelyeket az adott részszakterületi jogosultsággal lehet végezni:  
 

Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, 

feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz 

tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben 

képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények szakértése. 

 

 

1. melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés 3. rész  
ME-GO A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei 

 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni:  
 

Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és 

gáztermék-vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék 

vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építésének műszaki ellenőrzése. 
 

1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3. rész  



A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 
 

a) MV-GO sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és 

gáztermék-vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület 
 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni:  
A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és 

gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának 

felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül. 
 

b) MV-GO-R sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői részszakterületek 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és 

gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület 

részszakterülete 
 

Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni:  
A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és 

gáztermék vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkának 

felelős műszaki vezetése, kivéve gázátadó és gázfogadó állomások, 

kompresszorállomások, szivattyúállomások, tartályparkok, DN 300 mm méretnél nagyobb 

átmérőjű csővezetékek szerelési munkái, az elkészült rendszerek részszakterület szerint 

üzembe helyezése és próbaüzeme, valamint ezekhez kapcsolódó feladatok. 

III. A szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagai  
1) a kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység vállalása, kezdése, folytatása feltételei, 

szabályai, 
2) szakterületi szabályok (feladat, felelősség, összeférhetetlenség),   

3) szakterületi szerződések tartalmi követelményei, díjszámítás, 
4) szakterületi jogszabályok és szabványok I,  

5) szakterületi jogszabályok és szabványok II.,  
6) szakterületi jogszabályok és szabványok III.,  

7) a(z építési) hulladék kezelése, 
8) településrendezési követelmények a szakterületi igény szerinti mértékben, 
9) a tevékenység végzésével összefüggő egyéb kapcsolódó szakmai területek, 

10) az engedélyezési és a kivitelezési terv tartalmi követelményei.” 
 

V.  Anyagok a Beszámoló vizsga felkészüléséhez 
 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt beszámoló vizsga szakterületi részének 

teljesítéséhez az alábbi főbb anyagok ismerete szükséges: 
 

1. 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági 

Szabályzatról 

2. 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági 

Szabályzatáról 

3. 27/2008.(XII.3.) KvVM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

4. 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 



5. 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata 

közzétételéről 

6. 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 

és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

7. 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes 

nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 

8. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

9. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

10. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

11. 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


