KIEMELT NEMZETI EMLÉKHELY BIZoT'TSÁG
1055

BUDAPEST' KoSSLnH

L.A..Ios

TÉR l-3.

KNEB/ t4S-B f zozr.

Kiemelt Nemzeti Bmlékhely Bizottság
7 / zozl.. számú előzetes hozzájáruló nyilatko zata
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésüg}'iés örökségvédelmi Főosztály 2cr21.
szeptember r5-én kelt, BP/z6o3/oozr9-zf zozt. ügyiratszámú, a Kiemelt Nemzeti
Emlékhely Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság) 2o.21. október 5-én, KNEB/I45zf zozo. iktatószámon érkeztetett, a Zt8 Ingatlanhasznosító IGt. (székhely: toz6
Budapest, Pasaréti tlt tzz-tz4., cégtregyzékszám : o 1-o9-33o z o4, adós zám: z6 5z44232-4L) által előterjesztett, a Budapest V. kerület, Zo|tán utca 18. - Szabadságtér t6.
(hrsz.: z47t6) alatti műemléki lakóépület átalakítására, tetőtérbeépítésseltörténő
bővítésére,homlokzat-felújítására és új gépészeti felvonó berendezés elhelyezésére,
valamint a meglévő rendeltetési mód szálloda funkcióra történő megváltoztatására
BP/z6o4lozs3-zz/zozo. számon kiadott bontási és építésiengedély módosítása
tárgyú kérelmében a településképi véleményezésieljárás lefolytatása érdekébena
Bizottság nyilatkozatát kikérte.

A Bizottság

-

összhangban a kulturális örökség védelméről szóló 2oo1. évi LXIV.
törvény (továbbiakban: Kötv.) 6t/I. $ (+) bekezdésében, valamint a kiemelt nemzeti
emlékhely és településkép-védelmikörnyezetének településkép védelmérőlés egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló l9/zot8. (II. t+.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 33. s (8) bekezdésében foglaltakkal - a benyrijtott,
LIMA Design Kft. (székhely: l.og7 Budapest, Bojtár utca 53.), Vékony Tamás okl.
építészmérnök(Éor-638z) által készített módosított építésiengedélyezési tervdokumentáció településképi tervdokumentáció munkarésze alapján a kérelemben
megjelölt ingaltan módosított tervek szerinti átalakítását, tetőtérbeépítésseltörténő
bőűtését,homlokzatfelújítását és új gépészetifelvonó berendezés elhelyezését

o

feltütelekkel javasolja engedélyezésre:
Azutcai homlokzat nllászáróinak eltérő felújításimódja _ azaz általános helyeken
a követke ző

a

teljes külső szárny cseréje és hőszigetelő üvegezéssel történő kialakítása, illetve a

mííemlékitertiletekhez kapcsolódó nyílásoknál a külső szárnyban a simaüveg
helyett 3.3 ragasztott üveg beépítése- nem okozhatja a közterületről látható
nllások eltérő megjelenését.Az utcai homlokzat nyt|ászárőinak felújítása előtt a

o

tervezett külső szárnyak gyártmányterveit a Bizottsággal eryeztetni kell.
Az egyedileg visszaállítandó (felújítandó) faredőnyök esetében csak az eredetivel
anyaghasználatában és színébenmegeryező rcdőny beépítésefogadható el.

A KötV. 6t/I. 5 (+) bekezdése értelmében a Bizottság előzetes hozzájára|ó nyilatkozata
szükséges a kiemelt nemzeti emlékhely területén és a településkép-védelmi
környezetében végezni tervezett építési,kereskedelmi, vendéglátási vagy szolgáltatási
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-2tevékenységhez,továbbá minden más tevékenységhez,amely
emlékhely nemzeti kulturális értékemegőrzését akadá|y ozza.

a kiemelt

nemzeti

A kérelemben megjelölt épület átalakítása, a pinceszinten konyhaüzem és fitnesz,

a

földszinten étterem, kávéző és üzlethely''ég, a fél és első emeleti szinteken szálloda
funkció helyett lakások kialakítása, az első emeleti műemléki védett terekben
rendezvény és klubhelyiségek kialakítása a Korm. rendelet zz. $ (r) bekezdésben foglalt
előírásoknak megfelel.

A nllászárók felújítása során a Korm. rendelet 11. g (9) bek. e) pontja és A kiemelt
nemzetí emlékhely és telepüIéskép-uédelmikörnyezetének telepüIésképi arculatí
kézikönyu (a továbbiakban: Kézikönyv) 8.r.r.3. fejezetében foglalt településképi
követelményeknek történő megfelelés érdekében, azaz a nyl|ászáról külső megjelenése
sérelménekelkerülése és a közterületről látható nllások azonos megjelenése
érdekébenszükséges a tervezett külső szárnyak gyártmányterveinek egyeztetése.

Az egyedileg visszaállítandó (felújítandó) faredőnyök esetében a Kézikönyv 8.r.r.3.
fej

ezetében foglalt településképi követelmények betartandók.

A Szabadságtér felőli eredeti manzárd kupola és tetődíszeinek visszaállítása a Korm.
rendelet tL2. $-ában, valamint a Kézikönyv 8.z.r. fejezetében és az e5'edi
rekonstrukciós tételekben foglalt településképikövetelményeknek megfelel.

Atervezett építésitevékenységekazegyeditelepülésképi követelménynek megfelelnek,
a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságát nem sértik, így a Bizottság a lakóépület
módosított tervek szerinti átalakítását, tetőtérbeépítésseltörténő bővítését,nyílászáróinak felújítását és új gépészeti felvonó berendezés elhelyezését a döntésben
megjelölt feltételekkel engedélyezésre javasolja.
A KötV. 6r/I. $-ának (g)-(ro) bekezdései értelmében a kérelmező a nyilatkozatot akkor
támadhatja meg' ha a Bizottság az e|őzetes hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg
vag;u azelőzetes hozzájátu|ó nyilatkozat feltételt állapít meg. Ha a Bizottság az előzetes
hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg vas/ az e|őzetes hozzájáruló nyilatkozat
feltételt állapít meg, és a tervezett tevékenység engedélyezésévelösszefliggésben
közigazgatási hatósági eljárás folyamatban van' a nyilatkozat a közigazgatási hatósági
eljárás keretében vizsgálható felül.
A Bizottság előzetes hozzájáru|ó nyilatkozatátaKorm. rendelet 33.
meghatározott 9o napon belül adta ki.

A

Bizottság

a KötV. 6r/I.-N.

S-aiban, továbbá

meghatározott feladat- és hatáskörében járt el.

Budapest, 2cl21. október
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