Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk
tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 40. §-a szerint
(1) A fennmaradási (és továbbépítési) engedély megadásának feltételeire, valamint az engedély nélküli bontás
jogkövetkezményére az Étv. 48. § (1) és (2) bekezdése irányadó.
(2) Fennmaradási engedély megadása esetén, ha - az Étv. 44. § (1) bekezdésében meghatározott, az építmény
rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó nyilatkozatok alapján - ennek feltételei fennállnak, a
hatóság az építésügyi bírság befizetéséig meghatározott időre szóló fennmaradási engedélyben egyben
ideiglenesen az építmény használatbavételére vonatkozó engedélyt is ad.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti engedély megadását követően az építtető a szabálytalan építési tevékenység
miatt kiszabott építésügyi bírságot befizeti, a bírság befizetésének építtető általi igazolását követően a
fennmaradásra és használatbavételre vonatkozó engedélyt a hatóság - külön kérelem nélkül - egyszerűsített
határozattal véglegesíti.
(4) A fennmaradási engedélykérelemhez
a) fennmaradási és továbbépítési engedélyezés esetén - a tartalmától függően - mellékelni kell a 28. § (5)
bekezdésében
a) a 24. § (5) bekezdés a)-c) és f) pontjában meghatározottakat,
a) az 5. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt legalább három példányban és - ha a
kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a szükséges és előírt szakhatósági állásfoglalás - az érdekelt
szakhatóságok számától függően további 1 példányban,
b) a tervezői nyilatkozatot,
c) a külön jogszabályban előírt esetekben a tervtanács szakmai véleményét,
f) ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzá
tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt.
b) az építési jogosultság igazolását szolgáló dokumentumokat,
c) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység vagy építmény esetén - a (2)
bekezdés szerinti esetben az összes szakaszra vonatkozóan együttesen - a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2)
bekezdés d) pont db) vagy dc) alpontja, illetőleg 10. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntést, a 24. §
alapján lefolytatott összevont eljárás esetén az egységes környezethasználati engedélyt,
d) erdőterület igénybevétele esetén ahhoz az erdészeti hatóság elvi hozzájárulását, illetve előzetes engedélyét,
e) a közút kezelőjének hozzájárulását
ea) közút területén, az alatt vagy felett építmény,
eb) belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú
építmény,
ec) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz
méteren belül építmény
építése esetén,
f) a 7. melléklet szerinti kitöltött statisztikai adatlapot.
foglaltakon túlmenően a felelős műszaki vezető - ennek hiányában építésügyi műszaki szakértő - nyilatkozatát,
valamint
b) végleges fennmaradási engedélykérelem esetén a 37. § szerinti mellékleteket.
a) a 24. § (5) bekezdés f) pontjában foglaltakat,
f) ha a kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll, az ügyben érdekelt szakhatóság állásfoglalását a hozzá
tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációval együtt.
b) a felelős műszaki vezető nyilatkozatát,
c) az érintett közműszolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az eljárással érintett építmény közműszolgáltatása
biztosított,
d) építési tevékenységgel érintett épített vagy szerelt égéstermék-elvezető esetén a kéményseprő-ipari
közszolgáltató - külön jogszabály szerinti - nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett épített vagy szerelt
égéstermék-elvezető műszaki megoldása megfelel-e a szakszerűség követelményeinek,
e) a 24. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat, a) az 5. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki
dokumentációt legalább három példányban és - ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a
szükséges és előírt szakhatósági állásfoglalás - az érdekelt szakhatóságok számától függően további 1
példányban, ha a kivitelezés során a jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó jóváhagyott
építészeti-műszaki dokumentációtól, valamint az ezek alapján készült kivitelezési tervektől építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek,
f) az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló
rendelet 5. melléklete szerinti építési-bontási hulladék-nyilvántartó lapot,
g) a 8. melléklet szerinti kitöltött statisztikai lapot.
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