AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA
Az OTÉK IV. Fejezetében foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén az országos építési
követelményektől való eltérés engedélyezésére az OTÉK 111. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében figyelemmel a természeti erőforrások fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó követelményekre - az
építésügyi hatóságtól engedély kérhető.
Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet terjeszteni önálló
kérelemként, az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt, az összevont engedélyezési
eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy az összevont telepítési eljárás második
szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban.
Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy
papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön jogszabályban
meghatározott kísérőlap is. (2. Melléklet)
A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell
a) azon építészeti-műszaki dokumentáció részeket, amelyeket az eltérés műszaki tartalma érint,
b) a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatását,
c) ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, az ügyben érintett szakhatóság
megkereséséhez szükséges dokumentációt,
d) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
A kérelemhez mellékelni lehet
a) az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását - amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével
került beszerzésre - és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt,
b) az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett engedélyhez történő, az építészeti-műszaki
dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatát (mely esetben nincs az eljárásban ellenérdekű ügyfél); illetve az
ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.
Az építésügyi hatóság az érdemi döntést az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás
beérkezésétől számított tizenöt napon belül hozza meg.
A jogerős döntés a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban
foglaltakkal együtt hatályos.
Az önállóan előterjesztett kérelemben hozott jogerős eltérési engedély egy évig hatályos és a hatálya nem
hosszabbítható meg.
Az önállóan előterjesztett kérelem ügyében hozott eltérési engedély önmagában építési tevékenység végzésére
nem jogosít, és nem mentesíti építtetőt az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy
nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól,
Az önállóan előterjesztett kérelem ügyében hozott eltérési engedély az építésügyi hatóságot kizárólag a
hatályossága alatt benyújtott építési vagy fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során köti az általa
engedélyezett eltérés tekintetében.
Az építésügyi hatóság - az építtetőnek az engedélykérelembe foglalt erre irányuló külön kérelme alapján - a
jogerős engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt
megküldi az építtetőnek vagy meghatalmazottjának a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésnek
megfelelően
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