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Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi

Hat5rozati javaslat:
A Varosiizemeltetesi Bizottsag es a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnck az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszietes ismertetese
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2019-ben elfogadta az Orczy ut - 
Kobanyai ut - Konyves Kalman korut - Ulldi ut altal hatarolt teriilet (Ganz negyed egy resze es 
a Tisztviselotelep) Keriileti Epitesi Szabalyzatardl (GTKESZ) szold 36/2019. (VIII. 22.) 
onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban: GTKESZ), azonban a szabalyozas nem teszi 
lehetove a Ganz telek alakitasat, igy a hatalyos teleptilesrendezesi eszkoz modositasa nelkiil 
nem valdsithatok meg az eldiranyzott fejlesztesek.

A veszelyhelyzet kihirdeteserol es a veszelyhelyzeti intezkedesek hatalybalepeserol szold 
27/2021. (1.29.) Kormanyrendelet 1. §-a ertelmeben a Kormany az elet- es vagyonbiztonsagot 
veszelyezteto tomeges megbetegedest okozd SARS-CoV-2 koronavirus vilagjarvany 
kovetkezmenyeinek elharitasa, a magyar allampolgarok egeszsegenek es eletenek megdvasa 
erdekeben Magyarorszag egesz teriiletere veszelyhelyzetet hirdetett ki. A 
katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolddo egyes tbrvenyek mddosftasardl szold 2011. evi 
CXXVIII. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a 
telepiilesi onkormanyzat kepviselo-testuletenek feladat- es hataskoret a polgarmester 
gyakorolja. A Polgarmester a teriilet fejlodesenek fontossagara vald tekintettel 146/2021. (III. — 
25.) szdmu, ,.a Ganz negyed kiemelt fejlesziesi terulelte nyilvdnitasa, valamint az &KEZE' 
teruletre hatalyos GTKESZ modositas elinditasa cimu hatarozat 1. pont(^m^fentet^m'^
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38599/3. helyrajzi szamu telek kiemelt fejlesztesi teriilette nyilvanitasarol, 2. pontjaban pedig a 
GTKESZ modositasahoz sziikseges eljaras meginditasarol.

A telepiilesfejlesztesi koncepcidrol, az integralt telepiilesfejlesztesi strategiarol es a 
telepiilesrendezesi eszkozbkrol, valamint egyes telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrbl 
szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdes c) 
pontja alapjan a telepulesrendezesi eszkoz egyeztetese targyalasos eljaras szerint tbrtenik, 
amennyiben a telepiilesrendezesi eszkbz keszitese vagy modositasa a kepviselb-testiilet 
dontesevel kiemelt fejlesztesi teriilette nyilvanitott teriileten, beruhazas megvaldsitasa miatt 
indokolt.
A GTKESZ modositasara kiirt beszerzesi eljarasban az URBANITAS Tervezo es Tanacsado 
Kft, kerult ki nyerteskent. A Tervezesi Szerzodes alairasa 2021. junius 25-en megtbrtent, 
melynek megfelelben a tervezo 2021. julius 25-en leszallitotta a partnersegi velemenyezesi 
szakaszhoz sziikseges dokumentaciot. A partnersegi egyeztetes a velemenyezesi anyag keriileti 
honlapon es kozbssegi mediaban tbrteno kozzetetelevel, tovabba a partnerek reszere tbrtent 
elektronikus mcgkiildesevel indult 2021. julius 21-en. A velemenyezesre rendelkezesre allo 15 
nap 2021. augusztus 6-an lejart, amely datumig egy veiemeny erkezett be.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Keriiletfejlesztesi, Kbmyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsaga 21/2021. (IX. 20.) szamu, „Javaslat a GTKESZ modositasaval 
kapcsolatos dontesek meghozatalara” cimti hatarozatdnak 2. pontjaban a partnersegi 
velemenyezest lezarta. A polgannester a GTKESZ modositas dokumentaciojat 2021. 
szeptember 21-en megkiildte az Allami Foepitesznek az egyezteto targyalas osszehivasa 
erdekeben.
Budapest Fovaros Kormanyhivatal Allami Foepitesze altal 2021. oktober 14. napjan megtartott 
targyalasos eljaras soran a meghivott hatosagok es szomszedos bnkormanyzatok reszerol - a 
Fovarosi Onkormanyzat kivetelevel modositast igenylo eszrevhtel nem erkezett. Az egyezteto 
targyalasrol kesziilt jegyzdkbnyv es a zaro szakmai veiemeny az 1. mellekletben megtalalhato. 
Budapest Fovaros Onkormanyzata eszrevetelei az alabbiak szerint lettek figyelembe veve: 
- A fovarosi veiemeny alapjan egy felmondattal kiegesziilt a GTKESZ 49. § (4) bekezdes h) 

pontja.
- A GTKESZ Szabalyozasi terve nem modosu! most, ezert az idokbzben fovarosi vedelem ala 

helyezett epiileteket a GANZ teriileten nem lehetett most feltiintetni. Ez azonban mas jog- 
szabalyon alapulo elem, igy akkor is figyelembe kell venni, ha nem szerepel a hatalyos terv- 
lapokon. (A folyamatban levo I. utem feliilvizsgalata kapcsan az egesz keriiletben pontositva 
lesz a fovdrosi vedelem es a kesziilb terinformatika is mar ezeket tartalmazni fogja.)

- Az alatamaszto munkaresz Fovarosi TSZT-t ismerteto reszenek az 5. melleklet modositasa- 
rol szolo resze ki lett egeszitve a vizminbsegvedelmi teriilettel. Ez nem igenyel modositast a 
rendeletben, inert eddig is olyan szabalyok voltak, amelyek ennek megfelelnek.

- A velemenynek az a resze, amely a telekalakitasnal megengedett 85%-os beepites kompen- 
zdlasara fiiggbleges zoldfeliilet kialakitasat javasolja eloimi, nem eletszerii, mert nincsenek 
meg a vegrehajtasahoz a jogszabalyi keretek. Egy telekalakitasi engedelyezesi eljarasban - 
az errol szolo jogszabaly alapjan - a zoldfeliileti aranyt nem vizsgaljdk, csak a telek beepi- 
tettsegenek merteket.

- Szinten nem igenyelt modositast az az eszrevetel, hogy a kozhasznalatu maganutaknal min.
2 m szeles zbldsavot es fasor elhelyezesi lehetoseget kell biztositani, mert ez regebbi FRSZ 
eldiras, igy mar a jovahagyasakor benne volt a GTKESZ-ben, a 19.§ (5) bekezdese tartal- 
mazza.

- Targyi modositas nem erintett kbzlekedesfejlesztesi kerdest, igy Budapest Mobilitasi Tervet 
nem volt sziikseges figyelembe venni.

Az URBANITAS Tervezo es Tanacsado Kft. a velemenyek alapjan elkeszitette a vegleges do
kumentaciot, amely a 2. mellekletben olvashato.



II. A beterjesztes indoka
A rcndelet elfogadasa a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. 
torveny (Motv.) 42. § 1. pontja alapjan a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskdrebe tarto- 
zik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a Ganz negyed atalakulasanak ds fejlodesenek elosegitese a telekalakitasok 
GTKESZ- ben tortend szabalyozasanak mddositasaval.

A dontes penziigyi fedezete a 2021. evi kdltsegvetesrbl szolo 5/2021. (II. 25.) onkonnanyzati 
rendeletben a 20301 alcimen all rendelkezesre.

IV. Jogszabalyi kornyezet

Az Motv. 23. § (5) bekezdes 5. es 6. pontja alapjan a keriileti onkormanyzat feladatai koze tar- 
tozik a helyi telepiilesrendezes, telepiilesfejlesztes, valamint a helyi telepiilesrendezesi szaba- 
lyok megalkotasa.
Az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerbl szolo 1997. evi LXXVIII. torveny (Etv.) 16/A. 
§ (1) bekezdese alapjan a tel epul estervet es annak modositasat a telepulesi onkormanyzat maga 
kesziti el, vagy telepfilestervezesi szerzodes alapjan keszitteti el.
A Konn. rendelet 20. § (3) bekezdese alapjan a keriileti epitesi szabalyzatot a keriileti onkor- 
manyzat kepviselo-testiilete allapitja meg.
Az Motv, 42. § 1. pontja alapjan a kepviselo-testiilet hataskorebol nem ruhazhato at a rendelet- 
alkotas. minositett tobbseg sziikseges a 42, § 1, pontjaban foglalt iigyek eldontesehez.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: Az egyeztetd targyalasrol kesziilt jegyzokonyv es a zaro szakmai velemeny
2. sz. melleklet: Az Orczy ut - Kobanyai lit - Konyves Kalman korut - Ulldi lit altal hatarolt 
teriilet (Ganz negyed egy resze es a Tisztviseldtelep) Keriileti Epitdsi Szabalyzatardl 
(GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII.22.) dnkormanyzati rendelet modositasarol szdld rendeletter- 
vezet

Fentiek alapjan kdrem a 2. melldklet szerinti rendelet eliogadasat.

Rendeletalkotasi javaslat!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megalkotja a .../2021. (........... ) on
konnanyzati rendeletet az Orczy lit - Kobanyai lit - Konyves Kalman korut - Ulloi lit altal 
hatdroit teriilet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviseldtelep) Keriileti Epitesi Szabalyzatardl 
(GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) onkonnanyzati rendelet modositasarol.

Budapest, 2021. oktober 21.

Pikd Andras 
polgarmester





Az eloterjeszt6s 1. MELLfiKLETE

Budapest fovaros 
Kormanyhivatala

ALLAMI FdEPiTESZ

JEGYZOkONYV

Iddpont: 2021. oktober 14. 9 dra

Helvszin: Budapest Fdvaros Kormanyhivatala, 1056 Budapest, V6ci u. 62-64. HI. em. 301.

T6ma: Budapest Fdvaros VIII. kerGlet Ganz negyed egy r6sze es Tisztviseldtelep Keriileti Epitdsi 
Szab£lyzat6nak modositasa - kiemelt fejfesztesi terulet

Meqhivottak:

Pest Megyei Kormbnyhivatai K6myezetv6delmi, Term6szetvedelmi 6s B6nyafe)0gyeleti FdosztPly
Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdsaga Furl Andras igazgatd _______ _
Fbvbrosi Katasztr6fav6deimi Igazgat6s6g Igazgato: Varga Ferenc tii. dandgrtabornok
Orsz6gos VizOgyi Fbigazgat6s6g__________________ _________________________________
Kozep-Duna-volgyi Vlzugyi Igazgatdsdg_____________________ _______________________
Fdv6rosi Katasztr6fav6de!mi Igazgat6s6g Igazgatd: Varga Ferenc tu. dand^rthbornok
Budapest F0v6ros KormSnyhivatala N6peg6szs6g0gyi F6oszt6ly dr. Homor Zsuzsanna 
fdosztdlyvezetd________________ ________________________________________ .________
Budapest F5v6ros Kormanyhivatala
Orszdgos Kdzuti 6s Haj6z£si Hatdsdgi FdoszlAly___________________________________ _
Innov6ci6s 6s Technoldgiai Miniszt6rium
KPzleked6spolitikd6rt Felelds Allamtitk6rs6g________________________________ ___________
Innovacids 6s Technoldgia; Miniszt6rium
Kbzlekedesi Hat6s6gi ugyekdrt felelds helyettes dllamtitkdr
L6gugyi szakterulet_____ _______ ___________________________________________ ______
Honv6delmi Miniszt6rium Allami L6g0gyi Fdosztdly Haldsznd dr. T6th Alexandra ezredes 
fdosztdlyvezetd_________________ __________________ ___________________________ _
Budapest Fdvdros Kormanyhivatala F5v6rosi KbzlekeddsfelQgyeleti Fdosztdly________________
Miniszterelndks6g, Foieky Zsolt, Oroks6gv6delmi Ogyekdrt Felelds Helyettes Allamtitkdr

Budapest F6v6ros KormPnyhivatala. EpitesUgyi 6s OrOks6gv6delmi Fdosztbly, (5r0ks6gv6delmi .
Oszt6ly
Sajti Zsuzsanna oszt6lyvezetd_________________________________ _____ ______ ____ ___
Budapest Fdvaros Kormanyhivatala Fdldhivatati Fdcsztbly_________ '________ __ __
Pest Megyei Korm6nyhivatal FQIdm0vel6s0gyi 6s Erd6szeti Fdosztaiy____________
Nemzeti Foldugyi Kozpont_________________________________________ _
Honvedelmi Miniszt6rium Hatdsagi Fooszt6ly F5oszt6lyvezet6: Dr. Gulyas Andr6s ezredes
Budapest! Renddr-fdkapit6nys6g ______ __ _______ ________________ __ ___
Pest Megyei Kormanyhivatal KOrnyezetvedelmi, Term6szetv6delmi 6s B6nyafe(Ugyeteti Foosztaiy
Nemzeti M6dia- 6s Hirkbzl6si Hat6s6g
Dr. Karas Monika elnbk
Orszhgos Atomenergia Hivatal Fichtinger Gyula fdigazgatd__________
Budapest Fbv&ros Kormanyhivatala N6peg6szs6gljgyi Fbosztdly dr Homor Zsuzsanna 
fdosztaiyvezetb
Budapest Fdv6ros VIII. keriilet JozseMros Onkorm6nyzat6nak Polg6rmesteri Hivatala, Pik6 Andras 
polgarmester....................  .__ __________________



(Pest Megye Onkormanyzata
^sjy2§®DD® _....   ........_____ .........— ......................____ ............_....... ............................. I

Budapest Fdvaros Onkonnanyzata ;
Karacsony Gergely fopoigarmester __ ______________ ___________ _____
Budapest Fbveros Onkormanyzata Varosepitesi Foosztaiy
Erb Zoltan foepitesz
Budapest Fdvaros V kerOlet BeivSros-Lipotvaros bnkormanyzatanak Poigarmesten Hivatala.

Peter JPOI.90rmesj.er_ __ __ ____ _______
Budapest Fdvaros Vlf keruiet Erzs6betv6ros Onkormanyzatanak Poigarmesten Hivatala, 
NiederrniitJer _ _____ ________________________________
Budapest Fdvaros IX kerulet Ferencvaros Onkormanyzatenak Polg^rmesteri Hivatala. Baranyi 
Krisztina polgarmester__________________________ _ ____________ ;___________
Budapest Fdvaros X keroiet Kobanya Onkormanyzatanak Polgannesteri Hivatala. D. Kovacs Robert 
Anta! polgarmester__ ____ _______________________________________ _________ _________
Budapest Fdvaros XP< kerufet Zugid Onkormanyzatanak PolgSrfnesteri Hivatala Horvath Csaba 
polgarmester _____ _ __ ;____ __ _______ .____________ _ _________

JegyzokOnyv-vezetd' Vancza Dominika Livia foepiteszi szakiigyintezd

A ieqyzbkOnyvel hiteiesiti: A jeqyzdkonwet hitelesitr. Csutor Agnes Budapest Fdvaros VIII kerulet 
Polgarmesteri Hivatai Fodpitfeszi Irodaja, vaiamint Partos Judit. Budapest Fdvaros Fdpolgarmesteri 
Hivatal Varostervezesi Fooszlalyanak kepviseletdben

Jelen vannak: Jelenleti iv szerint.

Ivanyi Gyongyver megnyitja a temaban megjelolt tervezetnek a telepufesfejlesztesi koncepciordt, az 
integral; telepuiesfejlesztesi strateg&rdl es a telepulesrendezesi eszkozOkrdl, vaiamint egyes 
telepulesrendezesi sajatos jogintbzmbnyekrol szdlo 314/2012. (XI 8.) Korm rendelet (a tovabbiakban: 
Trk ) 42 § szerinti egyezteto targyalasat.

Budapest Fdvaros VJH kerDiet JozseMros Onkormanyzatanak KdpviselO-testiilete 146/2021 (IH.25.) 
szamu haiarozataban kiemelt fejiesztesi lenjlelte nyilvanitotta a 38599/3 heiyrajzi szamu teruetet. A 
iejlesztes celja a Ganz negyed megujitasa kereteben a teiekalakitas lehetove tetele

Ezzel osszefbggesben Budapest Fdvaros Vlll kerulet Onkormanyzatanak Polgarmestere 26/305/2021 
iktatbszamu. 2021. szeptember 21 i keltu ieveleben kezdemenyezte Irodamnal a v6gso 
velemenyezesi szakasz lefolytatasa! Budapest Fdvaros Vlll kerulet Ganz negyed egy resze £s a 
Tisztviseldtelep Keruieti Epltesi Szabalyzatanak mddositasara vonatkozoan

A kerelem tartalmazta a Trk. 42 § (2) bekezdesben foglalt kbvetetmeny szerint a telepiilesrendezesi 
eszkozdk tervezetet, es az elkeszitett megalapozb vizsgalatokat es alatarnasztb javaslatokat. vaiamint 
azok egy masolali peidanyat eiektronikus adathordozon.

Pent jelzett kerelern. 6s a Trk. 42 § (3) bekezdesben szereplo felhatalmazas alapjan 
kezdemenyeztem targyi tetepiiferendezesi eszkozdk modositasanak Trk. 32. § (6) bekezdes szerinti 
targyaiasos eljaras kereteben tortenb egyeztetbset.

A partnerseg; egyeztetes targyi tervezettet kapcsolatban Budapest Vlll kerufet Jozsefvsros 
Onkormanyzete Kepviseio-testuletenek 8/2017. (111.10 ) onkonnanyzati rende'eteben meghatarozoti 
szabatyoknak megfeteloen, lezajtott
Az egyeztetes soiSn hrkezett hszrevdtelekrdl Budapest Fdvaros Vlll. kerulet Onkormanyzatanak 
Keruietfejlesztesu Kbrnyezet- es KHmavedelmi Bizottsaga 21/2021 (IX.20 ) hatarozataban dontoit 
Az ei nem fogadolt veie.menyeket a Testule! ddnleseiben indokotia.



1. napirendi pont

Irasban beerkezett veiemenyek ismertetese:
A tervezettel kapcsolatban az alabbi allamigazgatasi szervek adtak meg irasban velemenyuket:

» Kozep-Duna-volgyi Vfzugyi Igazgatdsag
„ A vdlemenyezesre kiildott egyeztetesi anyagban tervezett mddositasok elien kifogast nem emelunk."

■ Honvedefmi Miniszterium Allami Legiigyi Foosztaly
„A targy szerinti modositasokkal kapcsolatban kifogast nem emel.”

° Budapest Fovaros Kormanyhivatala Orszagos Kozut! es Hatosag! Foosztaly
„A telepuiesrendezesi eszkozdk mbdositdsdval kapcsolatban, hataskdr hianyaban eszrevdtelt nem 
teszek.”

• Budapest Fovaros Kormanyhivatala Budapest! Kdzlekedesfelilgyeleti Foosztaly Utiigyi 
Osztdly

„A Ganz negyed dtalakuiasdt lehetdve tevo KESZ modositassal kapcsolatban kdzlekedesi 
szempontboi nem emelek kifogdst.”

» Budapest Fovaros Kormanyhivatala Nepegeszsegilgyi Foosztaly
,A tervezett modositasok elien kbzegdszsegugyi szempontbol kifogast nem emel, az alabbi 
eszrevetellel:
A beruhazdsok tervezese sordn a potencidlisan talajszennyezett teruletek feltdrasara es szennyezett 
teruletek mieldbbi karmentesifesere, kezeldsdre fokozott figyelmet kell fordftani az uj hasznositast 
befolyasold egeszsegkarosito hatasok megeldzdse erdekeben.

Budapest Fovaros VIII. kerCilet kozigazgatasi teriileten termeszetes gyogytenyezd erintettsege nem all 
fenn, ezert e szempontbdl a BFKH vdlemdnyezesi lehetosdggel nem rendelkezik."

° Orszagos Atomenergia Hivatal
,.A Budapest Vilt. kerulet Jozsefvaros Keruleti Epitdsi Szabalyzatanak jelen modositasa - az 
elhatarozott celok es a kimutatott hatasok aiapjan - az OAH hatds- es feladatkoreit nem erintik.”

» Duna-ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag
„A mddosit&ssal drintett terulet orszdgos jelentdsdgu vedett, vagy vddelemre tervezett termdszeti 
teruletnek, eurdpai kdzdssegi jelentdsdgu termeszetvedelmi rendeltetdsii terijletnek (Natura 2000 
terulet), orszagos okoiogiai halozat bvezetnek, tajkepvedelmi terulet bvezetnek, illetve egyeb taj- es 
termeszetvddelmi szempontbol jelentds teruletnek nem rdsze. A tervdokumentacid szerinti modositSs 
taj- es termdszetvedelmi szempontbdl elfogadhato, ellene Igazgatdsagunk kifogast nem emel."

« Kozdp-Duna-volgyi Vizugyl Igazgatdsag
,.A velemenyezdsre kiildott egyeztetesi anyagban tervezett mddositasok elien kifogast nem emelunk."

» Budapest! Rendor-fokapitanysdg Rendeszeti Szervek Kozlekeddsrendeszeti Foosztaly 
Balesetmegelozdsi ds Kozlekedes Osztaly

„A Budapest, VIII. ker. Ganz negyed egy rdsze es Tisztviseldtelep keruleti epitesi szabalyzatanak 
modositasa- nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt beruhazas elien kdzlekedesrendeszeti 
szempontbdl kifogast nem emelek." .

H Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag
,.A melldkelt tervezet hirkdzldsi erdeket nem sdrt, az elfogadds elien a Hatosag kifogdst nem emel.”



- Honvedelmi Miniszt6rium Hatosagi Foosztaly
„A fenti hivatkozasi sz^mon 6rkezett dokumentacibban foglaltak a honvedelem erdekeit nem erintik, a 
Magyar Honvedseg nemzeti 6s szovetsegi vedelmi feiadatai vegrehajtasa biztositott, ezert a targyi 
mbdositassal kapcsolatban eszrev6teit nem teszek."

“ Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi, 
Hulladekgazdaikodasi es Banyafelugyeleti Foosztaly Banyafelilgyeleti Osztaly

..Budapest VIII. kerulet Keruleti Epitesi Szabalyzatanak a 38599/3 hrsz.-u kiemell fejlesztesi leruletre 
vonatkozb modositasa ellen kifogast nem emel. „

- Pest Megyei Foepitesz
„Az egyeztetd targya!6son egyeb elfoglaltsag miatt sajnos nem tudunk reszt venni. A tervmbdositas 
ceijat azonban tamogatom, a Kepviselo-testuleti jbv6hagyassal szemben kifogast nem emelek.”

■ Budapest Fovaros Cjnkormanyzata irasban megkuldbtt v6lem6ny6t Pantos Judit ismerteti.

„A targyban jelzett epitesi szabalyzat mddosit6sa a hatalyos 50/2015. (I. 28.) Fbv. Kgy. hatarozattal 
elfogadott Budapest fbvarosi teiepulesszerkezeti terv (TSZT 2021) es a Budapest fovaros rendezesi 
szabdlyzatrol szolo 5/2015. (II. 16 ) Fbv. Kgy. rendelet (FRSZ) elbirSsaival nem ellent6tes.

A mbdositas tervezete szerint OTEK felment6s eseten a szabalyzat 49.§ (4) bekezdese a 
kbvetkezdvel eg6szulne ki:

„h) telekalakitas eseten a telek meglevo be6pitettsegenek merteke meghaladhatja az Ovezetre elblrt 
legnagyobb beepitettseg merteket, de nem haladhatja meg a 85%-ot;”

A dokumentacib szerint az eibiras c6lja a teiekosztas elosegitese a megengedett beepitettseg 
mertekenek (60%) emelesevel annak 6rdek6ben, hogy a kialakitott telkek a jeienlegi epuletallomany 
megtartasa eseten is megfeleljenek az eldirasoknak.

Megjegyzendd, hogy a GTK^SZ 49.§ (4) bekezdhsenek javasoit uj h) pontja nem egyertelmu. A 
rendeikezes erteimezhetb ugy. hogy:

a) a telekalakit6si eljaras lefolytatSsa idbpontjaban lehet a 85%-os engedmenyes beepitettsegi 
mertekkel vizsgalni a kialakuib telkeket, vagy

b) telekaiakitasi eljaras lefolytatasa eseten a telkek iegnagyobb beepitettseg merteke nem 
haladhatja meg a 85%-ot, tehat egy „kiv6telszabaly” a 60 %-hoz kepest, 6s telekaiakitast 
kdvetben is vonatkozik a 85 %.

Az OTEK felmentest igenyib szabalyozasi elemek osszefoglalasa, a felmentesi khrelem indoklasa 
cimii fejezetben foglaltak szerint: „Az eloiras a jeienlegi Sllapotra vonatkozik 6s kizdrdlag telekalakitas 
eseten alkalmazhatb." Ezen indokias alapjan szijks6ges a rendelkez6s egy6rtelmusit6se. Javasolom 
„a telekalakitas eseten” helyett a ..telekalakitas idopontjaban" megfogalmazast hasznalni es a 
rendelkezest kiegeszfteni arra vonatkozoan, hogy a telekalakitasok megtortentet kdvetben a GTKESZ 
2. mellekleteben rogzitett bpitesi bvezeti hatarertekek lesznek tovabbra is hatblyban.

,,AZ OTEK 2;. melleklete a kereskedelmi. szolgaltato gazdasagi teruleten 60 % legnagyobb 
beepltettsbget 6s legalabb 20% zbldfeluletet ir elo A korabbi Ganz Muvek teruleten ez nem 
biztosithato, igy jelentbs bontasok n6!kui minden fejlesztes eilhetetlenCil. Ugyanakkor a meglevo 
epuletallomany is jelentbs erteket khpvisel, nem realis tulzott mertekii bontasokat elbirhnyozni"

Megjegyzem, hogy a vedett, illetve vedelemre 6rdemes, megtartandb epiiletek a teruleten 
bsszessegeben a hatalyos beepitesi parameterek alatti erteket mutatnak. A telek adottsagait ismerve 
feltetelezem, hogy amennyiben telekalakitas eseten nem szukseges a meglevo epuletallomany 
reszleges visszabontasa a teruiet jovbkepekent meghathrozott 60%-os legnagyobb be6pit6si mertek 
eleresehez, akkor a telekalakitasok megtortentet kovetben allandbsul a terOleten a ~80%-os



beepltettseg, a tulajdonosok a megidvb dpdletdllomdny megtartasaban lesznek erdekeltek.

A teroleten szamos fbvarosi helyi vedettsdgQ dpltmeny talalhato, amelyek a Budapest Fdvaros 
Kdzgyuiesenek a telepilleskep vddelmerdl szblo 30/2017, (IX.29.) rendelete (tovabbiakban: Rendelet) 
4. mellbkleteben, Budapest fbvarosi helyi vddettsegu epiteszeti broksegenek jegyzekeben 
szerepelnek.. Ezek koziil a terv nem tartalmazza a 2020. ev.folyaman vedette nyilvanitott 
epitmenyeket, amelyek zbme a GANZ negyed teruleten van:

8.1.119. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 21. epulet 
eredetileg Fogolyhdz

8.1.120. Konyves Kalmdn korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 22. epulet 
eredetileg Kovacsuzem

8.1.121. Konyves Kdlman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 30. epulet 
eredetileg Ujkovdcs muhely

8.1.122. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 35. epulet 
eredetileg Hajtdmugydr

8.1.123. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 82. epulet 
eredetileg Oragyar

8.1.124. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 229. epulet 
csarnok

8.1.125. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, 233. hpulet 
eredetileg Kazankovacs es Mozdony- 
fenyezb muhely

8.1.126. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, bunker

8.1.127. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, ket kemeny

8.1.128. Konyves Kalman korut 76. 38599/3 egykori Ganz-MAVAG, porta epulet

8.1.129. Konyves Kalman korut 
= Vajda Peter utca

38599/9 egykori Ganz-MAVAG, igazgatasi 
epulet

8.1.133. Vajda Peter utca 29-31. 38603/4 iskola
Lechner Odon, 1915.

8.1.134. Vajda Peter utca 43. 38570 lakdepulet
HOltl Dezsb, 1925-1927.

A Megatapozo munkareszek Budapest fbvaros telepulesszerkezeti terve (TSZT 2021) ismerteteset 
szukseges kiegesziteni azzal, bogy az 5. Kbrnyezetvddelem, veszblyeztetett es veszelyeztetb 
tenyezbjii terUletek tervlap alapjan erinti a teljes terUletet a Vizminbsbg-vedelmi terulet bvezete.

Az uj telekalakitas soran kialakuld, 60 %-nal nagyobb megtevo beepitettshg eseten az OT^K-tdl vale, 
85 %-ig megengedb elteres kompenzaldsara javasotom fuggoleges zbldfelblet kialakitasat elbirnl.

Kbzhasznalatu utak eseteben kerem bebpiteni a minimum 2 m szeles zbldsav es 1-es vagy 2-es fasor 
kiaiakitbsara vonatkozd elbirdsokat.

Targyi modositas keszitese soran a kbzlekedesfejlesztesi kerdesekben (mind a ceiok, mind pedig a 



projektek teksnteteben) kerem figyelembe venni a Fovaros Kdzgyulese dltal jovahagyott Budapest! 
Mobilitasi Tervet.

A GTKESZ mddositas a jelzett javitasok, kiegeszitesek utan hagyhato jova.”

Barta Ferenc, Budapest Fovaros VIII. keriilet fo&pitesze:
Koszonik az eszreveteleket.
Tajekoztatja a jelen levoket, bogy a terulettel kapcsolatban a telekalakitas erdekeben per van 
folyamatban. A cel az, hogy a tdbb mint 150 tulajdonost akar birdsagi dontessel kdtelezni lehessen, 
hogy a hozzajarulasat megadja a telekalakitashoz.

Most szeretnenek elkezdeni dolgozni a teruleten.
A per kapcsan azonban varhatd, hogy lesznek meg telekalakitas! igenyek, ezeket is szeretnek 
megcsinalni, mert a teruletet fel kell szabdalni ahhoz, hogy kezelni, fejleszteni lehessen.
Tbbb mint 150 tulajdonos van, nines hasznalati megosztasi szerzodhs, barmihez a teruleten rninden 
tulajdonos hozzajarulasa kell.

A Fdvdrosi Onkormdnyzatjavaslataitelfogadjdk.

Ivanyi Gyongyver:
Sok fovarosi vedett epiitet van a teruleten.
A telekalakitasok soran elkepzelhetd, hogy a vedett dpuletek el fogjak foglalni a 60%-os beepithetd 
teruletet, vagy ak^r tobbet. Javasolna kiegesziteni az eioirasokat azzal, hogy amennyiben vedett 
epiilet van a telken, akkor is hozza lehessen nyulni, ha tullepi a bedpitettseget.

Barta Ferenc:
Az a szandekuk, hogy onalld szabalyozas keszuljon erre a ket telekre. Ebbe a szabalyozdsba bele 
iehet tenni a kert kiegeszitest, de most csak a telekaiakitast szeretnek kezelni.
Fei fogjak merni a teruletet, mert folyamatosan illegalisan epitkeznek, nem is tudjak, hany szazalekos 
a valds beepitettseg.

Berenyi Maria tervezo:
Lesznek olyan telkek, amiknel sziikseg lesz ra, de most szeretnenek tul lenni a telekalakitas khrdeshn. 
A kiilbn szabalyozas keszitesenel reszletesen fogjak vizsgalni a kerdest.

Ivanyi Gyongyver elfogadja a valaszt.

2. napirendi pont

Tovabbi jelenlevo veiemenyezd szervek kepyiseloinek nyilatkozatai:
Az egyeztetd targyalason nem vett reszt mas veiemenyezd szerv.

Ivanyi Gyongyver:
Osszefoglalva megallapithato, hogy a tervezet jbvahagyando reszevel kapcsolatban jogszabalyon 
alapulo eszrevetel nem maradtfenn.

A jelenlevdk a tervezettel kapcsolatban tovabbi eszrevetelt nem tesznek, a Trk. eloirasainak 
figyelembevdtelevel az egyeztetd targyalast lezarja.

A jegyzdkdnyvet keszitette: 
Vancza Dominika Livia 
foepiteszi szakugyintezb
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Budapest Fovaros 
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ALLAMI FOEPfT^SZ

Piko Andras Poigarmester ur 
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Budapest Fdvaros VIH. kerUlet
Jozsefvaros Onkormanyzata
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Baross u. 63-67.

Iktatoszam: I
Ogyintezo:
Telefonszam: 06-1/485 69 16
E-mail: .i@bfkh.qov.hu
Tdrgy: Targyalasos eijaras - z6ro szakmai velemeny Buda

pest Fdvaros VIII. kerulet Ganz negyed egy resze es 
Tisztviseldtelep Keruleti f-pitesi Szabdlyzatanak mo- 
dositdsa - kiemelt fejlesztesi teriilet

Hiv. szam:

Ez a level kizarolaq elektronikusan kerOI meqkulddsre!

Tisztelt Poigarmester Ur!

Budapest Fovaros VIII. kerulet Ganz negyed egy resze es Tisztviseldtelep Keruleti tpitdsi Szabalyzata- 
nak modositasa - kiemelt fejlesztesi teriilet tervezeterol a telepiilesfejlesztesi koncepciordl, az integral! 
telepulesfejlesztesi strategidrol es a telepQldsrendezdsi eszkbzdkrol, valamint egyes telepulesrendezesi 
sajatos jogintezmenyekrol szdld 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Trk.) felhatalmazasa 
alapjan az alabbi, Trk. 42. § (6) bekezdes szerinti zard szakmai vdlemdnyt adorn.

Budapest Fdvdros VIII. kerulet Jdzsefvdros Onkormanyzatdnak Kepviseld-testulete 146/2021. (III.25.) 
szamu hatarozataban kiemelt fejlesztesi terulette nyilvanitotta a 38599/3 helyrajzi szamu terOletet. A 
fejlesztes celja a Ganz negyed megujitasa keretdben tdbbek kdzott a telekalakitas lehetove tetele.

Ezzei dsszefuggesben Budapest Fovaros VIII. kerUlet Onkormanyzatanak Polgarmestere 26/305/2021 
iktatdszamu, 2021. szeptember 21-i keitu leveldben kezdemenyezte Iroddmndl a vegso velemenyezdsi 
szakasz lefolytatasat Budapest Fovaros VIII. kerulet Ganz negyed egy resze es a Tisztviseldtelep Keru
leti Epitesi Szabalyzatanak modositasdra vonatkozoan.

A kerelem tartalmazta a Trk. 42. § (2) bekezdesben foglalt kdvetelmeny szerint a telepulesrendezesi 
eszkbzdk tervezetet, es az elkeszitett megalapozo vizsgaiatokat es alatamasztd javaslatokat, valamint 
azok egy mdsolati peldanyat elektronikus adathordozon.

Fent jelzett kerelem, es a Trk. 42. § (3) bekezdesben szereplo felhatalmazas alapjan kezdemenyeztem 
targyi telepulesrendezesi eszkbzdk modosltasanak Trk. 32. § (6) bekezdes szerinti targyalasos eijaras 
kereteben tort eno egyezteteset.

mailto:i@bfkh.qov.hu


A partnersegi egyeztetds tdrgyi tervezettel kapcsolatban Budapest VIII. keriilet Jdzsefvaros Onkormany- 
zata Kepviselo-testUletenek 8/2017. (111.10.) dnkormanyzati rendeleteben meghatarozott szabalyoknak 
megfelelden, lezajlott.

Az egyeztetes soran erkezett eszrevetelekrdl Budapest Fbvaros VIII. keriilet Onkormanyzatanak Kerulet- 
, fejlesztesi, Kdmyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 21/2021. (IX.20.) hatarozataban ddntdtt.

Az el nem fogadott vdlemdnyeket a Bizottsag ddntdsbben indokolta.

Az egyeztetb targyalasra meghMam a Trk. 42. § (4) bekezdese alapjan:
a) a 9. meilekletben meghatarozott valamennyi allamigazgatasi szervet, tovabba
c) a fovarosi telepulesrendezesi eszkoz eseten az erintett keriilet! bnkormanyzatot.

A Trk. 33.§ (5) bekezdese alapjdn a keriileti telepOlhsrendezesi eszkoz vhlemenyezhshben a Fbvdrosi 
Onkormanyzat is reszt vesz.

Az egyeztetb targyaldssal kapcsolatban, a Trk. 34. §- ban meghatarozott es az alabbiakban idezett fo 
szabalyokat vettem figyelembe:

„(1) Az Allamigazgatasi szervet az eljaras soran adott velemenye - a telepulesrendezesi eszkoz 
szabalyozasi koreben - koti.
f2) Azt az erdekeitet, aki

a) az eljaras soran az eljarasi szabalyokban meghatarozott hataridon beliil nem adott - allam
igazgatasi szerv eseteben jogszabalyon alapuld - velemenyt,

b) az egyeztetd targya/bson szabalyos meghivAs ellenere nem vett rbszt, vagy
c) aki az egyeztetb targya/ason nem kepviselteti magat 6s leveleben nem jogszabalyon alapuld 

velemenyenek fenntartasat jelzi,
az adott eljarasi szakaszban kifogast nem emeld velemenyezdnek kell tekinteni."

Az egyeztetb targyalas jegyzokbnyvdben rbgzitettek szerint a tervezettel kapcsolatban jogszabalyon 
alapuld elterb velemdny nem maradt fenn.

A 2021. oktdber 14-en megtartott egyeztetb targyalason - a meltekelt jegyzdkbnyv szerint - targyi terve- 
zet velemhnyeztetdse lezarult.

A vegsd szakmai velemenyezesi szakaszban megkulddtt kerelmlikben az OTEK 111. § (2) bekezdesdre 
hivatkozva kertek hozzajarulasomat az OTEK-ban meghatarozott kdvetelmenyeknel megengedobb 
kbvetelmenyek megallapitasara a Gksz-2/G dvezetben teiekalakltas eseten a telek meglevo beepl- 
tettsegdnek 85%-os drtekere vonatkozdan.

Megallapitom, hogy a vizsgalatok alapjan megfogafmazott, a rendelettervezetben eloirt, az OTEK 2. 
melldkletenek hatarbrtekeitbl vald elteres Keriilet! Epitesi Szabalyzatban tdrtend megallapitasa az 
OTEK 111. § (2) bekezdeshben foglalt kriteriumoknak megfelel, azaz

„a) azt kiildnleges telepulesrendezesi okok vagy a kialakult helyzet indokolja, tovabba
b) kozerdeket nem sert, valamint
c) a 31. § (1) bekezdeseben foglalt kbvetelmenyek teljesulnek.”

Fentiek alapjan, a vegsd velemenyezesi szakaszban Irodam reszere 2021. szeptember 21-en megkul
ddtt dokumentacidban khrtek tekinteteben hozzajarulasomat a fentiek szerint megadom.

A tervezettel kapcsolatban zaro szakmai velemenyemben dszrevetelt nem teszek, de felhivom a figyel- 
met arra, hogy a jogalkotasrdl szold 2010. evi CXXX. tbrvdny 2.§ (4) bekezdes b) pontja ertelmeben a 
fovarosi keriileti onkormanyzat Kepviselo-testiilete altal alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrend- 
szer egysegebe.



Targyi teiepulesrendezesi eszkdz elfogadasa, es hat^lybalepese a Trk. 43. § (1) bekezdes c) pontjaban 
foglalt eldiras szerint tortenhet. A teiepulesrendezesi eszkdz elfogadasat kovetoen a Trk. 43. § (2) be- 
kezdeseben foglaltak szerint kell eljarni.

Fentiek alapjan kerem, hogy szfveskedjen intezkedni a jovdhagyott terv egy hitelesitett peldanyanak 
megkuldesdroi a Trk. 43. § (3) bekezdes szerinti szakmai vizsgalata es irattari elhelyezese celjabol Iro- 
dam reszere, egy peldanyban papir aiapon, valamintegy peld&nyban digitalis formatumban.

Felhivom szfves figyelmet, hogy a jov^hagyott teiepulesrendezesi eszkdz £tv. 8. § (4) bekezdes szerinti 
nyilv&nossag&rd! a Polg&rmesternek gondoskodnia kell.

Budapest, datum a digitalis alair&s szerint.

Tisztelettel:

Dr. Sara Botond kormanymegbizott 
neveben 6s megblz^sdbdl:

. , . „ , Datum: 2021.10.18lVanyiGyongyver1l:34:36+02.00.

Ivanyi Gyongyver 
Allami Foepitesz

Melleklet: Egyezteto targyalas jegyzokonyve

Errol ertesul:
1 .) Cimzett
2 .) Budapest Fovaros Kormanyhivatala, Tbrvenyessegi Felugyeleti Foosztaly
3 .) Irattar

3



Az eloterjesztes 2. MELLEKLETE

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
..../2021. Qi. 21.) onkormanyzati rendelete 

az Orczy tit - Kobanyai tit - Konyves Kalman korut - liiloi tit altal hatarolt teriilet 
(a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep)

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

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete az epitett komyezet alakitasardl es 
vedelmerol szdlo 1997. evi LXXVIII. torveny 62. § (6) bekezdes 6. pontjaban kapott felhatalmazas 
alapjan, a Magyarorszag helyi dnkonnanyzatairdl szdlo 2011. evi CLXXXIX. torveny 23. § (5) 
bekezdes 6. pontjaban es az epitett komyezet atalakitasardl es vedelmerol szdlo 1997. evi LXXVHI. 
torveny 13. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva - az allami foepitesz 
hataskdreben eljaro Budapest Fovaros Kormanyhivatal velemenyenek kikeresevel - a kovetkezoket 
rendeli el:

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

,,(2) A rendelet tajekoztatas celjdbdl az alabbi fuggelekeket tartalmazza:
a) 1. fiiggelek a III. parkanymagassagi kategoria es a magassagi korlatozassal erintett vedett 

teruletekrol,
b) 2. fiiggelek a telepiilesszerkezet alakitasat befolyasolo barnamezds teriiletek a Budapest 

Fovaros Telepiilesszerkezeti Terve alapjan.”

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

„(7) Gazdasagi teriileten kialakitott, kozforgalom elol elzart maganut telkenek
a) vegyes haszndiatu kiszolgdlo lit eseten legalabb 8,0 meter,
b) gyalogiit eseten legalabb 4 meter
szelesseget kell elemie.”

3. § A GTKESZ 49. § (4) bekezdese a kovetkezo h)-k) pontokkal egesziil ki:
„h) az lit celjara fenntartott teriileten kizdrolag kozforgalom szdmara megnyitott magaiuit alakithato 

ki, letesitese eseten az ut szelessege a kijelolt mertekhcz kepest mindket iranyba
ha) 16 m kijelolt szhlessdg felett 5-5 metert mddosulhat, de nem lehet kisebb 16 metemel,
hb) 16 m es ennel keskenyebb szelcsseg alatt 2-2 metert modosulhat, de a minimalis szelessege 

a jelolt szelessegi meretekhez kepest legfeljebb ket meterrel lehet kisebb es a minimalis 
szhlessege 10 mdtemdl kisebb nem lehet;

i) a kozforgalom szamara megnyitott maganut szakaszosan (iitemezetten) is kialakithatd, ha az 
minden (item ben meglevo kozforgalom szamara megnyitott magan- vagy kbziiti kapcsolattal 
rendelkezik;

j) a magamiton mutargyat, 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 eloirt legnagyobb beepitettseg merteket, de nem haladhatja meg a 85%-ot, epitesi 
tevekenyseg eseten a 2. melleklet eldirasait kell alkalmazni.”

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



5. § A GTKESZ
a) 19. § (1) bekezdeseben. a „maganut csak” szovegresz helybe a ,,maganut - a gazdasagi teriiletek 
kivetelevel - csak” szbveg lep,
b) 19. § (2) bekezdeseben a „mukbdo maganuthoz” szbvegresz helyebe a „mukbdb kbzforgalmu 
maganuthoz” szbveg lep,
c) 19. § (4) bekezdeseben a „kbzforgalom szamara megnyitott maganiit” szovegresz helyebe a 
,,magdnut” szbveg lep,
d) 49. § (4) bekezdes e) pont eb) alpontjaban „a muszaki adottsagoknak es kovetehnenyeknek 
megfelelben tbrtenhet” szovegresz helyebe a h) pont szerinti szabalyok keretei kbzbtt - telekhatart 
kell kialakftani az egyeb muszaki adottsagok es kbvetelmenyeknek figyelembevetelevel” szbveg lep.

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

Budapest, 2021. oktbber 21.

dr. Sajtos Csilla 
jegyzb

Pik6 Andras 
polgdrmester



1. melleklet a .../2021. (....) rendelethez

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

A telepiilesszerkezet alakitasat befolyasold barnamezos teriiletek Budapest Fovaros
Telepulesszerkezeti Terre alapj^m



INDOKOLAS
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

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

Keriileti Epitesi Szabalyzatardl (GTKESZ) szolo 
36/2019. (VIII. 22.) bnkormanyzati rendelet mddositasarol szolo 

..../2021. (......) Snkormdnyzati rendeletehez

Altalanos indokolas
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 36/2019. (VIII. 
22.) onkormanyzati rendelete az Orczy ut - Kobanyai ut - Konyves Kalman korut - Ulldi ut altal 
hatarolt teriilet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep) 
Keriileti Epitesi Szabalyzatardl (GTKESZ) hataiya aid tartozik a Vajda Peter utca - Blathy Otto utca - 
Golgota lit - Orczy lit - Orczy ter keleti oldala - Kobanyai lit - Konyves Kalman korut altal hatarolt 
(tovabbiakban: Ganz negyed) terulete, ami jelenleg egy helyrajzi szamon (38599/3.) szerepel az 
ingatlan-nyilvantartasban. A koriilbeliil 42 hektaros teriilet nagyszamu tulajdonossal (kiilfoidi es 
magyar) rendelkezik.

A teriilet atalakulasa, fejlodese folyamatosan a GTKESZ-nek vald megfeleles hianyaban meghiusul, 
mivel korabban a BFKH allami fdepitesze nem adta meg az akkor hatalyos JOKESZ eloirasai 
beepitesehez az uj szabalyozasba az OTEK nehany eloirasa aioli felmentest, holott a teriilet sajatos 
j eHege es a javasolt elteres az OTEK 111. § (2) bekezdeseben meghatdrozott szempontoknak megfelel.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 146/2021. (III. 25.) 
sz. hatarozataban a Ganz negyed atalakulasanak elosegitese erdekeben a 38599/3. helyrajzi szdmu 
telket kiemelt fejlesztesi teriilette nyilvanitotta es ddntbtt a teriilet atalakulasanak es fejlodesenek 
elosegitese erdekeben a GTKESZ mddositasahoz sziikseges eljaras meginditasardl.

A modosito rendelet (tovabbiakban: M.R.) az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol sz616 1997. 
evi LXXVIII. torveny, az Orszagos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol szolo 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK), a Telepulesfejlesztesi kbncepciorol, az integralt 
telepiilesfejlesztesi strategidrol es a telepulesrendezesi eszkdzbkrol, valamint egyes telepulesrendezesi 
sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Trk.) tartalmi 
kovetelmenyeire vonatkozo rendelkezesek figyelembe vetelevel kesziil 6s egyeztetese a Trk. 32. § (6) 
bekezdes a) pontja szerinti targyalasos eljarasban tortent. A modositas a hatalyos GTKESZ-hez 
korabban keszult, a Kormanyrendelet szerinti megalapozo es alatamasztd munkareszek 
felhasznalasaval, ennek a tervezesi teriilet, valamint a tervezesi program alapjan tbrteno 
kiegeszitesevel kesziilt.

Reszletes indokolas

Az 1. §~hoz

A GTKESZ a Budapest Fovarosi Telepiilesszerkezeti Terv 2021. aprilis 3-tol hattilyos niddositasa 
alapjan kiegesziil a telepiilesszerkezet alakitascit befolyasolo bamamezos teriiletek lehatarolasaval.

A 2. §-hoz

A GTKESZ mddositasa a Fovarosi rendezesi szabalyzatrdl szolo 5/2015. (II. 16.) rendelet 18. § (5) 
bekezdesenek felhatalmazasa alapjan a gazdasagi teriileteken - igy a GANZ teriileten is - lehetove 
teszi kozforgalom eldl elzart magdmit kialakitasat is a kozforgalom szamara megnyitott maganiit 
mellett.



A 3. §-hoz

A 38599/3. helyrajzi szamu, korabbi Ganz telekre vonatkozd Gksz-2/G jelu epitesi bvezet sajatos 
elofrasait mddositja annak erdekeben, hogy a teriileten a telekalakitas folyamata es fejlesztes mieldbb 
clkezdodhessen. A 49. § (4) bekezdes k) pontja OTEK felmentest igenyelt, melyhez a BFKH allami 
focpitesze a vegsd szakmai velefnenyeben hozzdjdrult.

A 4. §-hoz

A Fovarosi Telepiilesszerkezeti terv 2021. evi modosi'tasa, amely 2021. aprilis 3-tol hatalyos a 6. 
Vedelmi, korldtozasi teriiletek c. tervlapjan uj elemkent feltiinteti a telepiilesszerkezet alakitdsat 
befolydsold barnamezos teriileteket az Etv. 8. § (7) bekezdeseben rogzitett kotelezettseg alapjan, igy a 
GTKESZ is kiegesziilt az. erre vonatkozd melleklettel, egyeldre csak a TSZT alapjan, mivel erre 
vonatkozd egyeb jogszabaly az Etv-n kivul meg nincsen.

Az 5. §-hoz

Szovegcseres modositas az M.R. 1. § szerinti modositdssal osszeiuggesben.

A 6. §-hoz

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



Hatasvizsgalat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

az Orczy lit - Kbbanyai ut - Konyves Kalman kbrut - UUdi ut altal hatarolt terulet 
(a Ganz negyed egy resze es a Tisztvisefoteiep)

Keriileti Kpftesi Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo 
36/2019. (VIII. 22.) bnkormanyzati rendelet modositasarol szolo 

..../2021. (.......) bnkormdnyzati rendeletehez

A jogalkotasrdl szolo 2010. CXXX torveny 17. § (1) bekezdese alapjan a jogszabaly elbkeszitbje - a 
jogszabaly feltetelezett hatasaihoz igazodd reszletessegu - elozetes hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri 
a szabalyozas varhato kovetelmenyeit. Az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerbl a testiiletet 
tajekoztatni kell. A torveny 17. § (2) bekezdese szerint a hatasvizsgalat soran vizsgalni kell: 
a) a tervezett jogszabaly valamennyi jelentbsnek itelt hatasat, kulbnosen 
aa) tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasait, 
ab) komyezeti es egeszsegi kbvetkezmenyeit, 
ac) adminisztrativ terheket befolyasold hatasait, valamint
b) a jogszabaly megalkotasanak sziiksegesseget, a jogalkotas elmaradasanak varhato kbvetkezmenyeit, 
6s
c) a jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi felteteleket.

A fentiek alapjan a rendelet mddositas targyaban - az elozetes hatasvizsgalat tiikreben - az alabbi 
tajekoztatast adorn:
A rendelet megalkotasanak
1.1. tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasa: A mddositas egyetlen tarsadalmi csoportra nezve sem 
hatranyos.
1.2. A gazdasagi, koltsegvetesi hatasa: A tervezett mddositas nines kiilbnbsebb hatassal a gazdasagra 
es a kbltsegvetesre.
2. A modositasnak komyezeti es egeszsegiigyi kbvetkezmenyei: A mddositas a termeszeti 
eroforrasokat es az egeszseges eletkbriilmenyeket nem veszelyezteti.
3. Az adminisztrativ terheket befolydsold hatasa: A mddositas az adminisztrativ terheket nem 
befolyasolja.
4. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato kbvetkezmenyei: 
A mddositas elmaradasa eseten a telepiiles vegyes teriileteinek fejleszteseit kedvezben befolyasolo 
bemhdzasok nehezebben valosulhatnanak meg.
5. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek; A 
jogszabaly tervezet elfogadasa utani alkalmazasa az Onkormanyzat szamara nem jar sem szemelyi, 
sem szervezeti targyi, sem penziigyi felthtelekkel.



Az Orczy lit - Kobanyai ut - Konyves Kalman 
korut - Ulloi ut altai hataroit teriilet 

(a Ganz negyed egy resze es a 
Tisztviseldtelep)

Keriileti Epitesi Szabalyzatdrol (GTKtSZ) 
szolo

36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletdnek

..../2021. (.......) bnkormanyzati rendelete
az Orczy ut - Kobanyai ut - Konyves Kalmdn 

korut - Olloi lit altai hataroit teriilet
(a Ganz negyed egy resze es a 

Tisztviseldtelep) 
Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (GTKESZ) 

szolo
36/2019. (VIIL 22.) dnkormanyzati rendelet 

mddositasarol
2.§ (2) A rendelet tajekoztatas celjabol az alabbi 
fiiggelekeket tartalmazza:

1. fuggelek a III. parkanymagassagi 
kategoria es a magassagi korlatozassal erintett 
vedett teriiletekrdl.

2.§ (2) A rendelet tdjdkoztatas celjabol az alabbi 
fiiggelekeket tartalmazza:

a) 1. fuggelek a III. parkdnymagassagi 
kategoria es a magassagi korlatozassal 
erintett vedett teriiletekrdl,

b) 2. fuggelek a telepiilesszerkezet 
alakitasat befolyasolb bamamezbs 
teriiletek a Budapest Fbvaros 
Telepiilesszerkezeti Terve alapjan.

19.§
(1) Beepitesre szant teriiletek megkdzelitdset, 
kiszolgaUsat biztosito magdnut csak 
kozforgalom szamara megnyitott maganutkent 
alakithato ki.
(2) Kozforgalom szamara megnyitott maganut 
kiszolgalout, kerekpanit vagy gyalogiit halozati 
szerepet toltliet be, es kozteriilethez vagy 
mukodb maganuthoz kell csatlakoznia.

(4) A kozforgalom szamara megnyitott maganut 
altai kiszolgalt telkeket ligy kell kialakitani es 
azokon epfonenyeket elhelyezni, mintha a 
maganut kozteriilet lenne. A maganut felbli 
epitesi hatarvonal es a telek homlokvonala 
kbzbtti teriiletsav elokertnek minbsiil, ezert az 
arra vonatkozo rendelkezeseket kell alkalmazni.

19. §
(I) Bebpitesre szant teriiletek megkbzeliteset, 
kiszolgalasat biztosito maganut - a gazdasagi 
teriiletek kiveteievel - csak kozforgalom 
szamdra megnyitott maganutkent alakithato ki.

(2) Kozforgalom szdmara megnyitott maganut 
kiszolgalout, kerekpanit vagy gyalogiit halozati 
szerepet tolthet be, ds kozteriilethez vagy 
mukbdo kdzforgalmii maganuthoz kell 
csatlakoznia.

(4) A maganut altai kiszolgalt telkeket ligy kell 
kialakitani 6s azokon dpitmenyeket elhelyezni, 
mintha a maganut kozteriilet lenne. A maganut 
feloli epitesi hatarvonal es a telek homlokvonala 
kozotti teruletsav elokertnek mindsiil, ezert az 
arra vonatkozo rendelkezeseket kell alkalmazni.

19- § 19. §

(7) Gazdasagi teriileten kialakitott, kozforgalom 
elol elzart magamit telkenek
a) vegyes hasznalatii kiszolgald ut eseten 
legalabb 8,0 meter,
b) gyalogiit eseten legalabb 4 meter szelesseget 
kell elemie.

49. §
(4)
d) az ut celjara fenntartott teriilet szelessege a 
kijelolt merthkhez kdpest mindket iranyba 2-2 
metert modosulhat, de a minimalis szelessege a 
jelolt szelessegi meretekhez kepest legfeljebb 
kct meterrel lehet kisebb es a minimdiis

49. § 
(4)d)



szelessege 10 m-nel kisebb nem lehet;
49. §
(4)
e) telekalakitas
ea) vegrehajtasa nelkul a meglevb epitmenyeken 
bannilyen epitesi, szerelesi munka vegezhetd 
es az epitmenyek rendeltetese megvaltoztathato; 
eb) a kbzteriiletrbl vagy ut celjara fenntartott 
terUletrbl gepkocsival megkbzelitheto telkek 
eseten a javasolt tbmbhatarok menthn, a miiszaki 
adottsagoknak es kovetelmenyeknek 
megfelelben tbrtenhet, 
ec) az ovezeti elbirasoknak megfelelo telek 
gepkocsival tortenb megkbzeliteset az ut celjara 
fenntartott terulethez tartozd telekreszeken 
magdnut kialakitdsaval kell biztositani, 
ed) az ut celjara fenntartott. teriileten 
szakaszosan (iitemezetten) is tbrtenhet, ha az 
minden
utemben mar kialakitott magdnuthoz vagy 
kbziithoz csatlakozik,

49. §
(4)
e) telekalakitas
ea) vegrehajtasa nelkiil a meglevb epitmenyeken 
barmilyen epitesi, szerelesi munka vegezhetd 
es az epitmenyek rendeltetese megvaltoztathato; 
eb) a kdzteriiletrdl vagy ut celjara fenntartott 
teriiletrbl gepkocsival megkbzelitheto telkek 
eseten a javasolt tbmbhatarok menten, a h) 
pont szerinti szabalyok keretei kbzbtt - 
telekhatart kell kialakitani az egyeb miiszaki 
adottsagok es kovetelmenyeknek
figyelembevetelevel
ec)
ed)

49. § (4) 49. § (4)

h) az ut celjara fenntartott teriileten kizarolag 
kbzforgalom szamara megnyitott maganut 
alakithatb ki, letesitese eseten az lit szelessege a 
kijelolt mertekhez kepest mindket irdnyba

ha) 16 m kijelolt szelesseg felett 5-5 
metert mddosulhat, de nem lehet kisebb 
16 m-nel,

hb) 16 m es ennel keskenyebb szelesseg 
alatt 2-2 metert mddosulhat, de a 
minimdlis szelessege a jelblt szelessegi 
meretekhez kepest legfeljebb kht 
meterrel lehet kisebb es a minimalis 
szelessege 10 m-nel kisebb nem lehet;

i) a kbzforgalom szamara megnyitott maganut 
szakaszosan (iitemezetten) is kialakithato, ha az 
minden Utemben meglevb kbzforgalom szamara 
megnyitott magan- vagy kbziiti kapcsolattal 
rendelkezik;

j) a maganuton miitargyat, kbzvilagitast es 
kbzlekedesi lampakat, kbzmii epitmenyeket, 
ndvenyzetet ugy kell telepiteni, hogy az a 
kbzlekedes biztonsagat ne veszelyeztesse;

k) a telekalakftas idbpontjaban a telek meglevb 
beepitettsegenek merteke meghaladhatja az 
bvezetre elbirt legnagyobb beepitetlseg 
merteket, de nem haladhatja meg a 85%-ot, 
Epitesi tevekenyseg eseten a 2. melldklet 
elbirasait kell alkalmazni.”


