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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
33/2021. (X. 28.) onkormanyzati rendelete

az Orczy ut - Kobanyai lit - Konyves Kalman korut - Ulldi lit altal hatarolt teriilet 
(a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep)

Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo
36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az epitett komyezet alakitasarol es 
vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny 62. § (6) bekezdes 6. pontjaban kapott felhatalmazas 
alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) 
bekezdes 6. pontjaban es az epitett kornyezet atalakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. 
torveny 13. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva - az al lam i foepitesz hataskoreben 
eljaro Budapest Fovaros Kormanyhivatal velemenyenek kikeresevel - a kovetkezoket rendeli el:

1. § Az Orczy ut - Kobanyai ut - Konyves Kalman konit - Ulldi ut altal hatarolt teriilet (a Ganz negyed 
egy resze es a Tisztviselotelep) Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: GTKESZ) 2. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezd (2) 
bekezdes lep:

„(2) A rendelet tajekoztatas celjabol az alabbi fuggelekeket tartalmazza:
a) 1. fuggelek a III. parkanymagassagi kategoria es a magassagi korlatozassal erintett vedett 

teruletekrol,
b) 2. fuggelek a telepiilesszerkezet alakitasat befolyasolo barnamezos teriiletek a Budapest Fovaros 

Telepiilesszerkezeti Terve alapjan.”

2. § A GTKESZ 19. §-a kiegesziil a kovetkezd (7) bekezdessel:

„(7) Gazdasagi teruleten kialakitott, kdzforgalom elol elzart magamit telkenek
a) vegyes hasznalatii kiszolgalo ut eseten legalabb 8,0 meter,
b) gyalogiit eseten legalabb 4 meter 
szelesseget kell elemie.”

3. § A GTKESZ 49. § (4) bekezdese a kovetkezd h)-k) pontokkal egesziil ki:
„h) az ut celjara fenntartott teriileten kizarolag kdzforgalom szamara megnyitott magamit alakithato 

ki, letesitese eseten az ut szelessege a kijelolt mertekhez kepest mindket iranyba
ha) 16 m kijelolt szelesseg felett 5-5 metert modosulhat, de nem lehet kisebb 16 metemel, 
hb) 16 m es ennel keskenyebb szelesseg alatt 2-2 metert modosulhat, de a minimalis szelessege a 
jelolt szelessegi meretekhez kepest legfeljebb ket meterrel lehet kisebb es a minimalis 
szelessege 10 metemel kisebb nem lehet;

i) a kdzforgalom szamara megnyitott magamit szakaszosan (iitemezetten) is kialakithato, ha az 
minden iitemben meglevo kdzforgalom szamara megnyitott magan- vagy koziiti kapcsolattal 
rendelkezik;

j) a magamiton miitargyat, kozvilagitast es kozlekedesi lampakat, kozmii epitmenyeket, 
novenyzetet ligy kell telepiteni, hogy az a kozlekedes biztonsagat ne veszelyeztesse;



k) a telekalakitas idopontjaban a telek meglevo beepitettsegenek merteke meghaladhatja az 
ovezetre eldirt legnagyobb beepitettseg merteket, de nem haladhatja meg a 85%-ot, epitesi 
tevekenyseg eseten a 2. melleklet eloirasait kell alkalmazni.”

4. § A GTKESZ az e rendelet 1. melleklete szerinti 2. fliggelekkel egesziil ki.

5. § A GTKESZ
a) 19. § (1) bekezdeseben a „maganut csak” szovegresz helybe a „maganut - a gazdasagi teriiletek 
kivetelevel - csak” szoveg lep,
b) 19. § (2) bekezdeseben a „mukodo maganuthoz” szovegresz helyebe a „mukodd kozforgalmu 
maganuthoz” szoveg lep,
c) 19. § (4) bekezdeseben a „kozforgalom szamara megnyitott maganut” szovegresz helyebe a 
„maganut” szoveg lep,
d) 49. § (4) bekezdes e) pont eb) alpontjaban „a muszaki adottsagoknak es kovetelmenyeknek 
megfelelden tortenhet” szovegresz helyebe a h) pont szerinti szabalyok keretei kozott - telekhatart 
kell kialakitani az egyeb muszaki adottsagok es kovetelmenyeknek figyelembevetelevel” szoveg lep.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
(2) A rendelet hatalyba lepesevel egyidejuleg a GTKESZ 49. § (4) bekezdes d) pontja es az e) pontjanak 
ec) es ed) alpontja hatalyat veszti.

Budapest, 2021. oktober 28.

r. Santos Csilla
yjegyzo

Piko Aim 
polg^rme:



1. melleklet a 33/2021. (X.28.) rendelethez

„2. fiiggelek a 36/2019. (VIII. 22.) rendelethez

A telepiilesszerkezet alakitasat befolyasolo barnamezos teriiletek Budapest Fovaros
Telepiilesszerkezeti Terve alapjan

Telepiilesszerkezet alakitasat befolyasolo barnamezos teriiletek

Varosreszek lehatarolasa
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INDOKOLAS
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

az Orczy lit - Kobanyai lit - Konyves Kalman koriit - Ulloi lit altal ha taro It teriilet 
(a Ganz negyed egy resze es a Tisztviseldtelep)

Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo
36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo

33/2021. (X.28.) onkormanyzati rendeletehez

Altalanos indokolas
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 36/2019. (VIII. 22.) 
onkormanyzati rendelete az Orczy lit - Kobanyai ut - Konyves Kalman konit - Ulloi lit altal hatarolt 
teriilet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep) 
Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (GTKESZ) hatalya ala tartozik a Vajda Peter utca - Blathy Otto utca - 
Golgota lit - Orczy ut - Orczy ter keleti oldala - Kobanyai lit - Konyves Kalman konit altal hatarolt 
(tovabbiakban: Ganz negyed) terulete, ami jelenleg egy helyrajzi szamon (38599/3.) szerepel az 
ingatlan-nyilvantartasban. A koriilbelul 42 hektaros teriilet nagyszamii tulajdonossal (kiilfoldi es 
magyar) rendelkezik.

A teriilet atalakulasa, fejlodese folyamatosan a GTKESZ-nek valo megfeleles hianyaban meghiiisul, 
mivel korabban a BFKH allami foepitesze nem adta meg az akkor hatalyos JOKESZ eloirasai 
beepitesehez az iij szabalyozasba az OTEK nehany eloirasa aioli felmentest, holott a teriilet sajatos 
jellege es a javasolt elteres az OTEK 111. § (2) bekezdeseben meghatarozott szempontoknak megfelel.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 146/2021. (III. 25.) 
sz. hatarozataban a Ganz negyed atalakulasanak eldsegitese erdekeben a 38599/3. helyrajzi szamii telket 
kiemelt fejlesztesi teriilette nyilvanitotta es dontott a teriilet atalakulasanak es fejlodesenek elosegitese 
erdekeben a GTKESZ modositasahoz sziikseges eljaras meginditasarol.

A modosito rendelet (tovabbiakban: M.R.) az epitett kornyezet alakitdsarol es vedelmerol szolo 1997. 
evi LXXVIII. torveny, az Orszagos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol szolo 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK), a Telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integralt 
telepiilesfejlesztesi strategidrol es a telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepulesrendezesi 
sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (IX. 8.) Konn. rendelet (tovabbiakban: Trk.) tartalmi 
kovetelmenyeire vonatkozo rendelkezesek figyelembe vetelevel kesziil es egyeztetese a Trk. 32. § (6) 
bekezdes a) pontja szerinti targyalasos eljarasban tortent. A modositas a hatalyos GTKESZ-hez 
korabban kesziilt, a Kormanyrendelet szerinti megalapozo es alatamaszto munkareszek 
felhasznalasaval, ennek a tervezesi teriilet, valamint a tervezesi program alapjan torteno kiegeszitesevel 
kesziilt.

Reszletes indokolas

Az 1. §-hoz

A GTKESZ a Budapest Fovarosi Telepiilesszerkezeti Terv 2021. aprilis 3-tol hatalyos modositasa 
alapjan kiegesziil a telepiilesszerkezet alakitasat befolyasolo bamamezos teriiletek lehatarolasaval.

A 2. §-hoz

X GTKESZ modositasa a Fovarosi rendezesi szabalyzatrol szolo 5/2015. (II. 16.) rendelet 18. § (5) 
bekezdesenek felhatalmazasa alapjan a gazdasagi teriileteken - igy a GANZ teriileten is - lehetove teszi 
kdzforgalom elol elzart maganut kialakitasat is a kdzforgalom szamara megnyitott maganut mellett.
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A 3. §-hoz

A 38599/3. helyrajzi szamu, korabbi Ganz telekre vonatkozo Gksz-2/G jelu epftesi ovezet sajatos 
eloirasait modositja annak erdekeben, hogy a teriileten a telekalakitas folyamata es fejlesztes mielbbb 
elkezdodhessen. A 49. § (4) bekezdes k) pontja OTEK felmentest igenyelt, melyhez a BFKH allami 
foepitesze a vegso szakmai velemenyeben hozzajarult.

A 4. §-hoz

A Fovarosi Teleptilesszerkezeti terv 2021. evi modositasa, amely 2021. aprilis 3-tol hatalyos a 6. 
Vedelmi, korlatozasi teriiletek c. tervlapjan uj elemkent feltunteti a telepulesszerkezet alakitasdt 
befolydsolo barnamezds teruleteket az Etv. 8. § (7) bekezdeseben rogzitett kbtelezettseg alapjan, Igy a 
GTKESZ is kiegesziilt az erre vonatkozo melleklettel, egyelore csak a TSZT alapjan, mivel erre 
vonatkozo egyeb jogszabaly az Etv-n kivul meg nincsen.

Az 5. §-hoz

Szovegcseres modositas az M.R. 1. § szerinti modositassal bsszefiiggesben.

A 6. §-hoz

Hatalyon kivul helyezo rendelkezest tartalmaz, valamint az M.R. hatalyba lepteteserol intezkedik a Trk. 
43. § (1) bekezdes c) pontja szerint.
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