KIEMELT NEMZETI EMLÉKHELY BIZoT'rsÁG
lo55 BUDAPEST, KosStITH LA"IoSTÉR l-3.

A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság ü5rrendje
A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a kulturális örökség

védelméről szóló 2oo1. éü LXIV. törvény (a továbbiakban: KötV.) 6t/I. $ (g) bekezdésében
foglaltak alapján Üg}Tendjét a következők szerint állapítja meg.

r. Általános rendelkezések

1.

Hivatalos elnevezés: Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér r-3.
Leve|ezési cím: ro55 Budapest, Kossuth tér r-3.
Elérhetőségek:

-

2.

Településképibejelentési és véleményezésieljárások kapcsán:
telefon: o6 (t) 44r- 468o, knebiroda@parlament.hu
Valamennyi további eljárás tekintetében: telefon: o6 (t) 44t-4zo6,
fax: o6 (r) ++t-+244, kneb@parlament.hu

A Bizottság nem folytat önálló gazdálkodást, működésének feltételeit az orczággyűlés
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) biztosítja.

3. A Bizottság

feladata őrködni a Kötv. 5. fejezetében foglaltak értelmében a kiemelt
nemzeti emlékhely és annaktelepüléskép-védelmi környezete fenntartható használata,
nemzeti kulturális értéke,méltósága megóvásán, valamint az ország5'.íílésrőlszóló
2ot2. évi XxXu. törvény (a továbbiakban: ogytv.) 27lF. 9-a szerint az országgyűlés,
az országház és a Parlament elnevezés, az országházképe, az országház stilizált képe
va5' szilrrettj e h aszn ál atával kapcsol atos ti$'ek el l átá sa.

4.

A Bizottság bélyegzője:
4.1.A Bizottság körbélyegzőjének leírása: középen Magyarország címere, felette
félkörben,,Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság'' felirat szerepel.
4.2. A Bizottság által kiállított dokumenfumon körbélyegzőt kell használni.

5. A

Bizottság területi illetékességétmegjelenítő térképmellékleteta melléklet

tartalmazza.

II. A Bizottság működésének általános elvei

1

A

2

A Bizottság Ügyrendjének elfogadásához, illetve módosításához a tagok többségének

Bizottság kizátőlag az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak alárendelve végzi
tevékenységét,más szerv vagy személy által nem utasítható, döntéseiben nem
befolyásolható.
szavazata szükséges.
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3.

A

Bizottság titkára
Titkár).

a Bizottság Házbizottság által delegált tagja (a továbbiakban:

III. A Bizottság feladatai
A Bizottság

1.

a Kötv.-ben foglaltak érvényre juttatása érdekében:

1.l.

meghozza

a

KötV. 5. Fejezetében foglalt előzetes hozzájáru|ő nyilatkozat

megadásával vagy annak megtagadásával kapcsolatos döntését;
l.2. az e|őzetes hozzájáruló nyilatkozat nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérően
folytatott tevékenység esetén megkeresést küld a hatóság részéreazza|, hogy
amennyiben az érintett a felhívása ellenére sem tesz eleget az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettségének, úgy felkéri a vagyonkezelőt, hogy
intézkedjen az eredeti állapot helyreállításáról szóló döntés meghozataláról a
szükséges tevékenység_ tevékenységet végző költségére történő _ elvégzése vagy
elvégeztetése érdekében;
1.3. ellátja a Kötv. 6tlI-M. $-aiban meghatározott további feladatokat;
t.4. a Kormány megkeresésére javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a Kötv. qs. $ (t)
bekezdés zr. és zz. pontjában foglalt kérdésekben;
1.5. a Kormány megkeresésére javaslatot tesz vagy véleménytnyilvánít a Kötv. qg. s
(ra) bekezdésébenfoglalt kérdésekben;

2. a

kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmikörnyezetének településkép
védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szőlő tg/zot&.
(II. r4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: l9/zot9. Korm. rendelet) foglaltak
érvényre juttatása érdekében :
z.t. egyeztet és véleményt nyilvánít a t9lzot8. Korm. rendelet 6. $-ában, 13. $ (z)
bekezdésében,16. $ (r) bekezdésében,17. $-ában, 19. s-ában, valamint z4. $-ában
foglalt követelmények érvényre j uttatása érdekében;
z.z. véleményt nyilvánít
2.2.L. az egyszerűsített építéstörténetitudományos dokumentációról, illetve

nyilatkozatában meghatározza mindazon feltételeket, amelyek
tekintetében mód nllik a t9lzot8. Korm. rendeletben meghatározott
egyedi településképikövetelményektől való eltérésre;

2.2.2. a paülon, eryéb közterületi építmény,továbbá közlekedési tábla,
jelzőrendszer, közvilágítás céljára szolgáló oszlop t9lzot8. Korm.

rendeletben és ,Á kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi
környezetének arculati kézikönyvében'' (a továbbiakban: Kézikönyv)
meghatározott részletes településképi követelményeknek, illetve
ajánlásoknak megfelelő fenntartása, elhelyezése és építésetekintetében;
z.3. ellátja a t9lzot8. Korm. rendelet 7. $-ában foglalt területi építészeti
követelményekkel kapcsolatos véleményezésijogát;
z.4. e||enőrzi a t9lzor8. Korm. rendelet 8. $-ában, 20. s (z) bekezdésében, valamint
zz. S-ában foglaltakat, valamint a z5. $-a alapján a közterület-használatot;
z.5. véleményezi és ellenőtzi a kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi
környezetében a t9/zol8. Korm. rendeletben meghatározott egyedi településképi
követelmények teljesülését;a hozzájárulás nélküli építésitevékenység észlelése
esetén a hatóság eljárását kezdeményezi;
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z.6. dönt a kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezete területén
zöldfelület telepítése,illetve fakivágási hozzájárulás tárgyában ;
z.7. kapcsolatot tart a hatósággal és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal,
illetve a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal
illetékes szervezeti egységeivel;
z.8. határozattal elfogadja a Kézikönyvet, ellátja továbbá a Kézikönywel kapcsolatos
egyéb feladatokat;
z.9. ellátja a településkép-védelmikonzultációval összefiiggő feladatait;
z.ro. ellátja a településképi véleményezésieljárással összeftisső feladatait, ennek
keretében nyilvántartja a papír alapon benyújtott kérelmeket;
z.rr. ellátja a településképi bejelentési eljárással összefiiggő feladatait;
z.rz. ellátja a településképi ösztőnző- és támogatási rendszerrel kapcsolatos feladatait;
z. t3. ellátj a j ogszabályban meghatározott eryéb feladatait.

3.

az ogytv.-ben meghatározottak szerint meghozza az ogytv. 27lF.$-ában foglalt előzetes

4.

hozzájáru|ő nyilatkozat megadásával, annak megtagadásával va$r visszavonásával
kapcsolatos' továbbá a bíróság határozatán alapuló ismételt döntését, vagy
meghatalmazza a kiemelt nemzeti emlékhely va5ronkezelőjét, hogy aZ előzetes
hozzájárulás megadása tárryában döntsön;
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjérő| szőLő l-t9lzot4. (IV. 8.) Korm.
rendelet keretében a kiemelt nemzeti emlékhely használatára vonatkozó használati
szerződés tekintetében a Ilivatal megkeresésére megvizsgálja a használat célját, módját
és idejét, továbbá véleménytad arról, hogy azok a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban állnak-e;

5.

az operatív működése keretében
5.r. kialakítja és elfogadja a Bizottság ügyrendjét;
5.z. dönt az ügyfélfogadás rendjének kialakításáról és az ügyfelekkel, a hatóságokkal és
eryéb szervekkel történő kapcsolattartás részletes szabályairól.

6. a mas/ar légtérigénybevételérőlszóló +ltgg8. (I. t6.) Korm. rendelet +/B. $

(s)
bekezdésének keretében a kiemelt nemzeti emlékhely területe feletti légtérbena z5 kg
maximális felsrylló tömeget meg nem haladó pilóta nélküli légijármű működtetéséhezaz
otszággyőlési orség megkeresésére- a Titkár útján, aIY.4.g. pontban foglaltak szerint egyetértésétadja, va5l elutasítja.

Iv. A Bizottság szervezete
r. A Bizottság tagjai:
a) azorczággyűlés elnöke (a továbbiakban: Elnök),
b) a Nemzeti Emlékhely és Ke$leleti Bizottság által delegált személy,
c) a kulturális örökség védelméértfelelős miniszter által delegált személy,

d) az országgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága által delegált személy,
valamint
e) a Házbizottság által delegált személy.
z. A Bizottság és a Titkár szükség esetén szakértőt vehet igénybe feladatai ellátásához, akia
feladatát a Titkár vezetésével és iránymutatásainak megfelelően látja el. A szakértő a
Titkár felhatalmazása alapján egyes ügyekben önállóan is eljárhat.
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3. AzElnök
3.r. gondoskodik arról, hogy

a

Bizottság tevékenységéta jogszabályi előírásoknak

megfelelőenvégezze;
3.z.összehívja és vezeti a Bizottság üléseit;
3.3.képviseli a Bizottságot, illetve annak döntéseit, ennek keretében kapcsolatot tart
a) azországgyűléssel és bizottságaival, valamint a Hivatallal;
b) a Kormány érintett szerveivel és más közigazgatási szervekkel.

4. A Titkár
4.L. az Elnök vezetésével látja el feladatait. Az Elnök akadályoztatása esetén összehívja és
vezeti a Bizottság ülését, valamint képviseli a Bizottságot, illefue annak döntéseit,
ennek keretében kapcsolatot tart a nyomtatott és elektronikus sajtóval;
4.z. e|őkészíti a Bizottság üléseit ;

4.g.egyeztetéseket végez a Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekbena kulturális
örökség védelméértfelelős miniszterrel, az országgyűlés kulturális ü$.ekkel
foglalkozó bizottságával, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal és _ indokolt
esetben _ az érintett más szervezetekkel és személyekkel;
4.4.előkészíti aBizottság ülésének meghívóját a napirend megjelölésével, és azt a csatolt
iratokkal együtt a Bizottság tagjai és a külső meghívottak részéreaz Elnök által
meghatározott időpontban megküldi;
4.5.gondoskodik a Bizottság székhelyéntartandó ülések technikai feltételeiről;
4.6.ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket az Elnök számára meghatároz;
4.7.napÍakészen tartja a Bizottság honlapját, és gondoskodik a Bizottság nyilatkozatainak
feltöltéséről;
4.8.nyilvántartást vezet a kérelmező által megküldött és a Bizoüság eljárása során
keletkező dokumentumokról ;
4.g.azElnökkel szükség szerint e5leztetve gyakorolja a Bizottság nevében a magyar légtér
igénybevételérőlszóló +ltgg9.(I. t6.) Korm. rendelet 4lB.s (s) bekezdése szerinti
egyetértési jogot.

5. A Bizottság
5.l. az Ügyrend elfogadásával - a KötV. 6r/I. $-ának (r) és (s) bekezdése, valamint az
og},tv. 27lD. $-ának (r) bekezdése alapján - meghatalmazza a Hivatalt, ho5l a
Hivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanok, épületek fenntartható használatával
kapcsolatos, a Kötv. 6t/I. $ (+) bekezdése szerinti ügyekben, továbbá az Országgyíílés,az országház és a Parlament elnevezés, az országház képe, az orczágház
stilizált képe vagy sziluettje felhasználásával kapcsolatos ügyekben a Bizottság
nevében és helyett eljárjon, a Bizottság testületi véleményét,döntését bírósági és
közigazgatási eljárásokban képviselje. A Bizottság a Kötv. 5. Fejezetében
meghatározott feladatok ellátására a fenti meghatalmazást a Hivatal részérea
Néprajzi Múzeum épülete, az Agrárminisztérium épülete, valamint a Vértanúktere
(hrsz. z4834lt) tekintetében esetenként, a tagok töbtsége szavazatával adja meg,
amelyről a Titkár értesítia Hivatalt. A Bizottság az Ugyrend elfogadásával a Kötv.
6t/I. 5 (t) és (g) bekezdése alapján meghatalmazzaa Hivatalt, hogy atglzo:8. Korm.
rendeletben meghatározott eljárások tekintetében a kiemelt nemzeti emlékhely
településkép-védelmikörnyezetét érintően a z4696, z4698lt, 24699, 247oo' 247oI'
24To2, 247c3, 247c,4, 24705, 247c6, 24707, 247og, 247lofL, 24714, 24716, 24717,

2472c, 24721, 24723, 24724, 24883, 24884,24885, 24886, 24887, z49ooft,
z49oo f z, z49t 5f z, 249t;lB, 249t;l 4, 249t;l S, 2491,6, 24gzo, 24921, 24922, 24923,
4

24924,24925,24926,24927, 24928, 24g2g,24g3o,2493r,24933,25oo8' továbbá a
238o917, 238o918,24568, 24666, 24694, 24695,2469812, z47o9, 24715, 24775,
24719,24725,247471r, z4934lz,248Sg,2488t, z489z,2489o, z489zlz, z48g7lz,
2489713, 24899, 249L4, 2495412, 24gSSl2, 2495612, 24957, 2496512, z497tf z,
24gB7, z498B, z4989lz, 25oo7, z5tzzf 4, z5tzzl6 hely'rajzi számú ingatlanok
kapcsán _ ide nem értve a lr9lzot9. Korm. rendelet 32-33. s-aiban meghatározott
településképivéleményezésieljárást _ a Bizottság nevében és helyett a Kötv. 6rll. $
(+) bekezdése szerinti ügyekben eljárjon, a Bizottságot bírósági és közigazgatási
elj

árásokban képviselj e ;

5.2.az Ügyrend elfogadásával a Köw. 6tll. 5 (r) és (s) bekezdése alapján
meghatalm azza a Hivatalt, hogy

5.2.I.

a t9lzot8.

Korm. rendeletben meghatározott eljárások tekintetében

a

kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetét érintően a
24697, z47rofz, z47rof4, 247Lr,24Tr2, 24718, 24722, z49t5ft, 24917,
z4gt8, 24g1g, z4888, z4889, z49ool3 helyrajzi számú ingatlanok
tekintetében - ide nem értve a t9lzo:..8. Korm. rendelet 32-33. $-aiban
meghatározott településképivéleményezésieljárást és a tglzot8. Korm.
rendelet 34-37. $-aiban meghatározott településképi bejelentési eljárás
keretében megvalósuló teljes homlokzatfelújítást _ a Bizottság nevében és
helyett a Kötv. 6t/I. $ (+) bekezdése szerinti ügyekben eljárjon, a Bizottságot

bírósági és közigazgatási eljárásokban képviselje;
5.2.2. a kiemelt nemzeti emlékhelyen, illetve a kiemelt nemzeti emlékhely
településkép-védelmikörnyezetében közterületek vendéglátó teraszként,
építésiterületként, közműkiváltások és -fejlesztések, filmforgatási-, illewe
sportcélra való használatára vonatkozó kérelmek elbírálása tekintetében a
Bizottság nevében és helyett eljárjon, a Bizottságot bírósági és közigazgatási
eljárásokban képviselj e.

v. A Bizottság eljárása és döntései
1. A Bizottság szükség szerint tartja ülését, ülései nem nyilvánosak.
2. A Bizottság ülésétaz Elnök, a Titkár közreműködésévela napirend közlésével írásban _
kivételesen sürgős esetben szóbeli értesítésútján - hívja össze. A Bizottság ülésére szóló
meghívó tartalmazza az ülés időpontját és helyét, valamint a tervezett napirendi
pontokat.

3. Ülés összehívását a Bizottság

bármely tagja az Elnöknél kezdeményezheti az ok és cél
megjelölésével. Legalább három tag kezdeményezése esetén az Elnök öt munkanapon
belül összehívja a Bizottság ülését.

4. A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Bizottság
ülésénhelyettesítésnek nincs helye. A Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszer(i
szótöbbségge|hozza.

5. A

Bizottság bármely tagja tehet - mind az ülést megelőzően, mind az ülés keretében is
a napirend módosítására irányuló javaslatot.

6. A Bizottság ülésén_ az Elnök hozzájárulásával

-

- szükség szerint a Hivatal kijelölt
munkatársai és eseti szakértők is részt vehetnek. Amennyiben a döntés meghozata|a
érdekébenszükséges, az Elnök döntése alapján a Bizottság ülésénmeghallgatható a
kérelmező, illetve képüselője; továbbá az Elnök által esetenként meghívott más személy.
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7.

A napirendi téma megvitatását követő en aZ Elnök a vitát |ezárja, az elhangzoftak lényegét
összefoglalja, a döntési javaslatot szó szerint ismerteti, majd szavazásra bocsátja, és
megállapítja a Bizottság döntését.

B. Kivételesen sürgős esetben az Elnök - ülés összehívása nélkül _ elektronikus levélben
történő szavazást rendelhet el. A szavazatok megküldésére nyiwa álló idő a döntési
javaslat megküldésétől számított egy napnál nem lehet rövidebb, és három napnál nem
lehet hosszabb. Az elektronikus levél útján lebonyolítot szavazás akkor érvényes, ha a
szavazásrajogosultak több mint fele leadta szavazatát, valamint akkor eredményes, ha
az éwényesszavazáSon a leadott szavazatok többsége az ,,igen" vagy a ,,nem'' választ
tartalmazza. ATitkár a határidő lejártát követő munkanapon elektronikus levélben közli
a tagokkal a Bizottság döntését.

9. A Bizottság írásba foglalt döntését az Elnök írja alá.
ro. A kisebbségben maradt, eltérő álláspontot, illetve különvéleményt képviselő tag
véleményeltérését
és annak indokait - írásos kérésére- a nyilvánosságra hozandó
dokumentumhoz is mellékelni kell.

11.

A

Bizottság üléséről bármelyik tag kéréséreemlékeztetőt kell felvenni, melynek
tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, az ülés tárgyát, ahozzásző|ők
nevét és hozzászólásuk lényegét, és a meghozott döntéseket. Az aláírt emlékeztetőt a
tagok számára hozzáférhetővé kell tenni.

YI. Zátő rendelkezések

1. A jelen Ügyrend
alkalmazni kell.

z. A jelen
veszti.

3. A

2cl22. július'í.1-énlép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is

Ügyrend hatálybalépésévela 2o2L. február r9-én elfogadott Ügyrend hatályát

Bizottság az Ügyrendet az országgyűlés honlapj ánkozzéteszi.

Budapest, 2o22.július lí .

dr. Kövér Lász|ő

a Bizottság elnöke
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