
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 254/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17.-i ülésére 

 
 

Tárgy:  Döntés a Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság korábbi határozatairól. 
 
Előterjesztő:  Takács Krisztián bizottsági elnök 
 

Készítette:  Városüzemeltetési Iroda 

   
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X (5. határozati javaslat) 

  minősített X (1-4. és 6. határozati javaslat) 
 

     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 Képviselő-testület! 

 

 

A Fogalomszabályozási Ideiglenes Bizottság az eddig megtartott ülésein Belső-Ferencvárost érintő 

gépjármű, kerékpáros és gyalogos közlekedés-technikai, forgalomirányítási, de jellemzően 

forgalomtechnikai kezelői kérdéseket és felvetéseket tárgyalt. A bizottság ülésein a tagok mellett 

tárgyalási joggal rendelkező önkormányzati képviselők és a közútkezelői feladatokat képviselő 

városüzemeltetési szakiroda vezetői, munkatársai vettek részt. A bizottság 2022. március 23-án 

megtartott ülésén a közös munkát aktív közreműködéssel személyesen is segítette a Budapest Közút Zrt. 

főosztályvezetője és létesítmény főmérnöke is. A forgalomtechnikai kezelő részéről ezen kívül több 

alkalommal érkezett írásbeli javaslat, válasz, ami szintén segítette a bizottság által megtárgyalt 

kérdéseket és azokban egyértelmű határozatok tudtak születni. 

 

A bizottság 2022. október 25-i ülésén a korábban tárgyalt kérdésekkel is kiegészülve az alábbi témákat 

összegezte és a hozzájuk kapcsolódó határozatokat hozta: 

 

 

A 15-ös sz. busz Bakáts utcai megálló áthelyezése: 

 

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. 

 

 

A 15-ös busz útvonalával kapcsolatos döntés meghozatala a FIB 3/2022. (III.23.) határozat alapján 
 Sz-314/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Takács Krisztián elnök 
 
FIB 5/2022. (X.25.) 

Határozat 
A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bakáts utcai 

megálló áthelyezésének ügyében az Sz-314/2022. sz. előterjesztésben jelzettek közül a 2. változatot 

valósítsa meg. 

Határidő: döntést követő 60 nap 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(2 igen, 1 nem) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 



 
 
 

Bakáts téri gyalogos övezet kialakítása: 

 

Döntés a Bakáts téri gyalogos övezet kialakítása kapcsán. 

  
 
FIB 6/2022. (X.25.) 

Határozat 
A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Bakáts 

tér, templom előtti terület gyalogos övezetté való átalakítását. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (3 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

Lónyay utca felőli gépjármű felkanyarodási lehetőség a Petőfi hídra: 

 

Döntés a Lónyay utca irányából gépjárművel való felkanyarodási lehetőség kialakításával a Petőfi hídra. 

 

FIB 10/2022. (X.25.) 

Határozat 
A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

döntsön a Lónyay utcából a Petőfi hídra való felhajtás lehetőségének biztosításáról egy lámpás 

kereszteződés megtervezésével, és amennyiben a Kinizsi utcai jelzőlámpa rendszer műszaki állapota azt 

megengedi, akkor kerüljenek itt felhasználásra. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (2 igen, 1 nem) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

A Kinizsi és a Ráday utcai kereszteződésben negatív gyalogos öböl kialakítása: 

 

Döntés egy negatív öböl kialakítására a Kinizsi és a Ráday utcák gyalogos átkelőhelynél. 

 

FIB 7/2022. (X.25.) 

Határozat 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 

Kinizsi utca – Ráday utca kereszteződésénél kerüljön kialakításra egy negatív gyalogos öböl. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(3 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 

 

 

Bakáts utcai gépjármű várakozási rend felülvizsgálata, új javaslattétel: 

 

Döntés a Bakáts utcában egyes parkolási helyek felülvizsgálatára. 

 

FIB 11/2022.(X.25.) 

Határozat 
 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Bakáts 

utcában a párhuzamos parkolóhelyek merőlegesre való átalakítását, illetve emellett a Bakáts utca páros 

oldal parkolóinak a járdáról az útpályára történő átalakítását. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (3 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

A Lónyay utcából gépjárművel való kikanyarodási sáv bővítése a Kálvin tér irányába: 

 

Döntés a Lónyay utcából a Kálvin tér felé két gépjármű sáv kialakításáról. 

 

 

FIB 12/2022. (X.25.) 

Határozat 
A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

kezdeményezze a Budapest Közút Zrt-nél, hogy a Lónyay utcából két sávon lehessen kikanyarodni a 

Kálvin tér felé. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(3 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 

 

 
 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság fenti határozatait a Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület fogadja el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés 

meghozatalára. 

 

 

 

Budapest, 2022. november 17. 

 

  Takács Krisztián s.k. 

  bizottsági elnök 

 

 

Melléklet:  

 

1. számú melléklet: Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság jegyzőkönyvei 

2.  

 

 

 

 

 

 

1. sz. Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Forgalomszabályozó Ideiglenes Bizottság FIB 5/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri 

a Polgármestert a 15-ös busz Bakáts utcai megállójának áthelyezése ügyében az Sz-314/2022. sz. 

bizottsági előterjesztésben jelzettek közül a 2. változat megvalósításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére, beleértve a műszaki tervdokumentáció elkészíttetését, a negatív gyalogos öböl 

kialakítását és engedélyeztetését. 

 
Határidő: 2023. május 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 



 

 

2. sz. Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 6/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri 

a Polgármestert a Bakáts tér templom előtti terület gyalogos övezetté való átalakításával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

3. sz. Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 10/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri 

a Polgármestert a Lónyay utcából a Petőfi hídra gépjárművel való felhajtás lehetőségének megvalósítása 

érdekében, a forgalomszabályozó lámpás kereszteződés létrehozásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére, beleértve a kereszteződés megterveztetését, kialakítását és engedélyeztetését, azzal a 

megkötéssel, hogy amennyiben a leszerelésre kerülő Kinizsi utcai jelzőlámparendszer műszaki állapota 

azt megengedi, akkor az ebben a kereszteződésben kerüljön felhasználásra. 

 

Határidő: 2023. május 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

                                                            4. sz. Határozati javaslat 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 7/2022. (X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri 

a Polgármestert a Kinizsi utca és a Ráday utca kereszteződésénél negatív gyalogos öböl létrehozásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére, beleértve a megterveztetést, kialakítást és engedélyeztetést. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

5. sz. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

felkéri a FEV IX Zrt.-t a Bakáts utca parkolási rendjének felülvizsgálatára, különös tekintettel a 

Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 11/2022.(X.25.) számú határozatában foglaltak 

megvalósíthatóságára. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Pataki Márton FEV IX vezérigazgató 

 

 

6. sz. Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság FIB 12/2022.(X.25.) számú határozatával egyetértve felkéri 

a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest Közút Zrt-nél, hogy a Lónyay utcából két sávon 

lehessen gépjárművel kikanyarodni a Kálvin tér irányába. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


