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KNEB/106-zfzozz.
Kiemelt Nemzetí Emlékhely Bizottság
zf zozz. számú előzetes hozzájáruló nyilatkozata
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésüryiés Örökségvédelmi Főosztály 2cl22.

július 22-én kelt, BPlz6ogloo735-2l2o22. ügyiratszámú, a Kiemelt Nemzeti

Emlékhely Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság) 2cl22. július zg-én, KNEB/ro61f2o22. iktatószámon érkeztetett, a Victory Grand Palace Kft. (székhely: Lo75
Budapest, IGroly körut g. C. ép. 4. em. g., cégsegyzékszám: or-o9-z85679, adószám:
z57zz769-2-42) által előterjesztett, a Budapest V. keriilet, Szabadság tér 15. (hrsz.:
z47zo) alatti irodaház átalakítása, irodák helyett (az eredeti funkció szerinti) lakások
és vendéglátó egységek kialakítása tár5rú kérelmébena településképi véleményezési
eljárás lefolytatása érdekébena Bizottság nyilatkozatát kikérte.

Bizottság _ összhangban a kulturális örökség védelméről szóló 2oo1. évi tJilV.
törvény (továbbiakban: Kötv.) 6r/I. 5 (4) bekezdésében, valamint a kiemelt nemzeti
emlékhely és településkép-védelmikörnyezetének településkép védelmérőlés egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló t9lzot8. (II. t+.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) ss. $ (8) bekezdésében foglaltakkal _ a benyrijtott,
Páhy Lászlő (É/rrr-oo 6il ésPáhy Gergő Lász|ő (Érr-og+s) okl. építészmérnökök által
készítettépítésiengedélyezési műszaki tervdokumentáció alapján a kérelemben
megjelölt ingatlanon az eredeti funkció szerinti lakások és vendéglátó erységek
visszaállítását (a pinceszinten tárolók és wellness részleg, a földszinten két vendéglátó
erység, az emeleteken és a tetőtérben összesen 69 lakás kialakítását) és s db új
gépészeti t'elvonó berendezés létesítését,
a tetőfelületeken lamellával takart
üvegfelületek és kiselenres fénrlerrrez fedés kialakítását

A

engedélyezésre j avasolja.
A Kötv. 6r/I. $ (+) bekezdése értelmében a Bizottság előzetes hozzájátuló nyilatkozata
szükséges a kiemelt nemzeti emlékhely területén és a településkép-védelmi
környezetében végeznítewezettépítési,kereskedelmi, vendéglátasi vary szolgáltatási
tevékenységhez,továbbá minden más tevékenységhez, amely a kiemelt nemzeti
emlékhely nemzeti kulturális értékemegőrzését akadályozza.
A kérelemben megielölt irodaház építéskorilakó és vendéglátó funkciók visszaállítása
a Korm. rendelet zz. $-ában követelményeknek megfelel. A tetőfelületeken lamellával
takart üvegfelületek kialakítása, a kiselemes fémlemez fedés a Korm. rendelet 12. sában, és Á kiemelt nemzeti emlékhely és telepüIéskép-uédelmi környezetének
telepüIésképi arculati kézikönyue 8.z.z. fejezetében meghatározott egyedi
követelményeknek megfelel, az üvegfelületek geometriája a tető megielenéséhez
illeszkedik, ezért a Bizottság a tervezett építésitevékenységetengedélyezésrejavasolja.
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-2A Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozatáta Korm. rendelet 33. s (6) bekezdésében
meghatározott 9o napon belüladta ki.

A

Bizottság

a Kötv. 6t/I.-N.

$-aiban, továbbá
meghatározott feladat- és hatáskörében járt el.

a Korm.

rendelet 4-5. $-aiban

Budapest, 2c,22. augusztus 1?"
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