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ELŐTERJESZTÉS 
A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság  

2022. október 25-i ülésére 
 
Tárgy:  A 15-ös busz útvonalával kapcsolatos döntés meghozatala a FIB 3/2022. 

(III.23.) határozat alapján 
 

Előterjesztő:    Takács Krisztián elnök 
 
Készítette:    Takács Krisztián elnök 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



Tisztelt Bizottság! 

 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 3/2022. (III.23.) számú határozatában az 

alábbiakat fogalmazta meg: 

 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság felkéri az illetékes szakirodát, hogy a 15-ös busz 

Bakáts utcai megállójának áthelyezése ügyében kérje ki a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. 

közös szakvéleményét. 

Határidő: a Bizottság soron következő ülése 

Felelős: Takács Krisztián elnök  

 

Az idézett határozatra megérkezett a válasz a BKK-tól, mely három megoldási lehetőséget vet 

fel: 

1. A Közraktár utcára lenne kihelyezve a megálló, így a Bakáts és a Lónyay utcából ki 

lenne terelve a busz, így a buszmegálló áthelyezése okafogyottá válna. 

2. A Bakáts utcai megálló áttervezésre kerül egy negatív öböl kialakításával, így a be és 

kifordulási ívre nem lenne szükség, a meglévő 75 fokos parkolóhelyek száma 

megnövekedhet. 

3. A Lónyay utcai sarkon a zebra utáni területen kerül kialakításra a megállóhely, így a 

meglévő parkolóhelyek egy részét meg kell szüntetni a megálló területén, illetve a 

kifordulási ívet biztosítandó. A megállóhelyen épített utasváró kialakítására csak 

negatív öböl kialakítása esetén volna hely. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

 

Budapest, 2022. október 20. 

 

 

        Takács Krisztián s.k. 

                 elnök 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Bakáts utcai megálló 

áthelyezésének ügyében a …/2022. sz. előterjesztésben jelzettek közül a/az 

………………………. változatot javasolja megvalósítani. 

 

Határidő: döntést követő 60 nap 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 


