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BEVEZETÉS 

A  terv  készítésének  célja  a hatályos 4/2018.  (II. 
14.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott XI. kerületi 
Duna‐parti  területére  vonatkozó  Duna‐parti 
építési szabályzat hibajavítása. 

A hibajavításra a Duna‐parti építési szabályzatok 
felülvizsgálata alapján kerül sor. 

A tervezési terület a Duna telkével határos, Étv. 
14/B. § által meghatározott  telkekre  terjed ki, a 
fővárosi önkormányzat  jogkörébe  tartozó Duna‐
parti építési szabályzat (DÉSZ) – VII.ütem a XIII. 
kerületi Duna‐parti területére. 

Jelen  dokumentum  a  hatályos  DÉSZ  javasolt 
módosításainak  alátámasztó  és  jóváhagyandó 
munkarészeit tartalmazza.  

Azokra  a  vizsgált  területekre,  amelyekre  nem 
terjed  ki  a  jogszabály  által  előírt  lehatárolás, 
továbbra  is  az  illetékes  kerületek  feladata  a 
településrendezési eszközök jóváhagyása. 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

1. Rossz övezet szín 

1/1. Probléma meghatározás: 

A  Kt‐Zkk  övezet  nem  megfelelő  színezése  a 
tervlapon. 

 

Kivonat a hatályos DÉSZ 1. és 2. szelvényből 

 

Módosítási javaslat: 

A Kt‐Zkk övezet megfelelő színezése. 

 

 

Kivonat  a  javasolt  DÉSZ  1.  és  2.  szelvény 
módosításáról 

 

1/2. Probléma meghatározás: 

A  Kt‐Kk  övezet  nem  megfelelő  színezése  a 
tervlapon. 

 

Kivonat a hatályos DÉSZ 2. szelvényből 

 

 

Módosítási javaslat: 

A Kt‐Kk övezet megfelelő színezése. 

 

 

Kivonat  a  javasolt  DÉSZ  2.  szelvény 
módosításáról 
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1/3. Probléma meghatározás: 

A  Kt‐Kk  övezet  nem  megfelelő  színezése  a 
tervlapon. 

 

Kivonat a hatályos DÉSZ 2. és 3. szelvényből 

 

 

Módosítási javaslat: 

A Kt‐Kk övezet megfelelő színezése. 

 

 

Kivonat  a  javasolt  DÉSZ  2.  és  3.  szelvény 
módosításáról 

 

2. Hiányzó övezet határ 

1/1. Probléma meghatározás: 

Az  övezethatár  hiánya  a  Kt‐Zkk  és  a  Kt‐Kk 
övezetek között. 

 

Kivonat a hatályos DÉSZ 2. szelvényből 

 

 

Módosítási javaslat: 

Az övezethatár  feltüntetésre kerül a Kt‐Zkk és a 
Kt‐Kk övezetek között. 

 

Kivonat  a  javasolt  DÉSZ  2.  szelvény 
módosításáról 
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1/2. Probléma meghatározás: 

Az  övezethatár  hiánya  a  Kt‐Zkk  és  a  Kt‐Sv 
övezetek között. 

 

Kivonat a hatályos DÉSZ 2. szelvényből 

 

 

Módosítási javaslat: 

Az övezethatár  feltüntetésre kerül a Kt‐Zkk és a 
Kt‐Sv övezetek között. 

 

Kivonat  a  javasolt  DÉSZ  2.  szelvény 
módosításáról 
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  

…/2019. (…. ….) önkormányzati rendelete 

a XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló  

33/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 14/A. § (2) bekezdés d) pontjában és a 14/B. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § A XIII. kerület Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 
36/2018. (X. 30.) Főv- Kgy. rendelet 1. mellékletének 1-3. szelvénye helyébe jelen rendelet 1. 
mellékletének 1-3. szelvénye lép. 

2. § Ez rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sárádi Kálmánné dr. 

főjegyző 

Tarlós István 

főpolgármester 
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1. melléklet a ..../2019. (…) Főv. Kgy. rendelethez 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 62. § (7) bekezdés 4. pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat 
felhatalmazást kapott a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) megállapítására. 

A Fővárosi Önkormányzat a TSZT és az FRSZ alapján dolgoztatja ki a DÉSZ-t, amely a Duna 
főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére állapítja meg az építés 
helyi rendjét. 

Az Étv. 2. § 11. pontja értelmében a DÉSZ helyi építési szabályzat. A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 2. § 2. pontja szerint helyi építési szabályzatban együtt tervezendő terület:  

„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy 

 b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából 
kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület”. 

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, ennek megfelelően VII. üteme a XIII. 
kerület Duna-parti területére vonatkozik. 

 

Részletes indokolás 

 

A rendelet (továbbiakban: R) 1. §-hoz 

A hibajavítás érdekében az 33/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének 1., 2. és 3. 
szelvényének módosításáról rendelkezik.. 

A R. 2. §-hoz 

A R. hatályba léptetéséről rendelkezik. 

 


	Üres lap



