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Tisztelt Miniszter Úr! 
 

A Mozgáskorlátozottak  Egyesületeinek Országos  Szövetsége elnökeként  sürgős  intézkedését 
kérem az alábbi ügyben.  
 

2012‐ben  került  nyilvánosságra  az  első  olyan  eset,  amikor  egy  közlekedési  társaság  – 
Debrecenben  –  nem  engedélyezte  az  elektromos  mopeddel  közlekedő  mozgássérült 
személynek  az  autóbuszos  személyszállítási  szolgáltatás  igénybevételét.  A  rossz  gyakorlatot 
azóta  több nagyváros: Pécs, Kecskemét, a Dél‐alföldi  régió és az utóbbi  időben Budapest  is 
átvette.  Ma  már  mindennapos  eset,  hogy  súlyosan  mozgássérült  emberek,  akik  korábban 
iskolába,  munkába  járáshoz,  ügyeik  intézéséhez  rendszeresen  igénybe  vették  a 
tömegközlekedést, egyik pillanatról a másikra nem szállhatnak fel a járművekre. 
 

Sajnos  a  „letiltottak”  köre  is  egyre  bővül:  már  nemcsak  az  elektromos  mopedet,  de  az 
elektromos  kerekesszéket,  sőt  a  hagyományos,  kézi  hajtású  kerekesszéket  használóktól  is 
megtagadják  a  szállítást.  A  probléma  egy  részét  az  okozza,  hogy  a mozgást  segítő  eszközt 
használó utasok szállítására vonatkozó szabályozás hiányos és kaotikus. A szabályozatlanság 
miatt a társaságok a buszsofőrökre hárítják a felelősséget, akik szubjektív módon döntenek 
arról,  hogy  biztonságosnak  tartják‐e  a  mozgássérült  utas  szállítását,  elviszik‐e  vagy  sem. 
Levelemhez  csatolok  egy  összeállítást  az  elmúlt  időszakban  ebben  a  témában  megjelent 
újsághírekből és a Szövetségünkhöz beérkezett panaszokból, a teljesség igénye nélkül. 
 

Látható,  hogy  a  helyzet  már  tarthatatlanná  vált.  Sajnálatos  módon  azonban  az  érintettek, 
illetve az érdekvédelmi szervezetek hiába jelzik folyamatosan a problémát, megoldás helyett 
az csak eszkalálódik. Az ügyben több helyi érdekvédelmi szervezet és szövetségünk is próbált 
a közlekedési vállalatokkal egyeztetni, de ez alig  járt érzékelhető eredménnyel. Egyértelmű, 
hogy a problémákat kizárólag a  területért  felelős  tárca  jogszabályban  rögzített  intézkedései 
szüntethetik meg. 
 

A  közszolgáltatásokhoz  való  egyenlő  esélyű  hozzáférés  megteremtése  nem  emberbaráti 
szeretetből kiindulva fontos, hanem olyan állami kötelezettség, melyet – büszkén mondhatjuk 
–  hazánk  elsők  közt  vállalt  azzal,  hogy  a  2007.évi  XCII.  törvénnyel  ratifikálta  a  fogyatékos 
emberek jogairól szóló ENSZ‐egyezményt.  
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Az Egyezmény értelmében a  fogyatékossággal élő  személyek önálló életvitelének és az élet 
valamennyi  területén  történő  teljes  körű  részvételének  lehetővé  tétele  érdekében  a  részes 
államok  megfelelő  intézkedéseket  tesznek,  hogy  másokkal  azonos  alapon  biztosítsák  a 
fogyatékossággal  élő  személyek  számára  a  fizikai  környezethez,  a  közlekedéshez,  az 
információhoz  és  kommunikációhoz,  beleértve  az  információs  és  kommunikációs 
technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre 
álló  lehetőségekhez  és  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférést,  mind  városi,  mind  vidéki 
területeken. [9. cikk] 
 

Továbbá az Egyezmény által meghatározott „egyetemes tervezés” irányelve szerint a termékek, 
a környezet, a programok és szolgáltatások tervezése történjen úgy, hogy azok minden ember 
számára hozzáférhetőek legyenek a fogyatékos személyek számára szükséges támogató‐segítő 
technológiák használatával együtt.  
 

Az Egyezmény olyan törvényi direktíva, melynek a hazai jogszabályalkotást meg kell feleltetni.  
 

Ezt  megelőzően  a  magyar  állam  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (Fot.) – amelyet Roosevelt‐díjban részesítettek 
– a fogyatékos személyek jogaként rögzíti az akadálymentes környezethez való jogot, ideértve 
a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségeket [Fot. 5.§]; a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést [Fot. 7/A.§]; illetve a közlekedéshez való 
jogot [Fot. 8‐9.§]. 
 

Az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015‐2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat 
hangsúlyozza,  hogy  a  közlekedés  különböző  formáinak  akadálymentessége  a 
közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  elsődleges  tényezője,  ezért  fejleszteni  kell  az  egyenlő 
esélyű hozzáférés feltételeit a menetrendszerinti közösségi közlekedésben, ez magába foglalja 
a  személyszállításban  részt  vevő  járművek,  a  pályaudvarok,  az  állomás  és  a  megállóhely 
személyforgalom  lebonyolítására  és  kiszolgálására  szolgáló  részeinek  hozzáférhetőségét 
[Intézkedési Terv 9. pont, határideje 2018. december 31.]. 
 

Az elektromos mopedet használó utasokat továbbá annak ellenére tiltják le a buszokról, hogy 
az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete 9. cikke kötelező erővel mondja ki, a 
fuvarozók,  utazásközvetítők  és  utazásszervezők  a  fogyatékosság  vagy  csökkent 
mozgásképesség  tényére  hivatkozva  nem  tagadhatják  meg  a  helyfoglalás  elfogadását, 
menetjegy kiállítását vagy egyéb módon való biztosítását, valamint a személyek beszállítását.  
 
A „lavinát” e rendelet 10. cikkére történő hivatkozás indította el, mely – a biztonságos utazás 
feltételeinek  megteremtése  helyett  –  lehetővé  teszi  a  szolgáltatók  számára  a  szolgáltatás 
megtagadását, 

a)  amennyiben  az  a  nemzetközi,  uniós  vagy  nemzeti  jog  által  előírt  alkalmazandó 
biztonsági  követelmények  vagy  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóságok  által  előírt 
egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében szükséges;  
b)  ha  a  jármű  vagy  az  infrastruktúra  –  beleértve  a  buszmegállókat  és  az  autóbusz‐
állomásokat  is  –  kialakítása  következtében  a  fogyatékossággal  élő,  illetve  csökkent 
mozgásképességű  személy  biztonságos  és  kivitelezhető  beszállítása,  kiszállítása  vagy 
fuvarozása fizikailag nem lehetséges. 

 

Szövetségünk  álláspontja  szerint  a  probléma  egyik  gócpontja  egy  vitatható  igazságügyi 
szakértői  vélemény, melynek megállapításai  futótűzként  terjednek.  E  szakértői  véleményre 
alapozott  hatósági  döntés  eredményeképp  a  szolgáltatók  az  elektromos mopedet  használó 
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mozgáskorlátozott  emberek  tömegeit  fosztják  meg  közlekedéshez  való  joguktól  és 
különböztetik  meg  őket  hátrányosan.  Az  említett  szakértői  vélemény  megalapozottsága 
kétséges, melynek részleteire jelen levelemben nem térnék ki, de a szemléltetés érdekében a 
következőket kiemelném: 
 

1./ A szakértői vélemény grafikai modellezés alapján kijelenti, hogy a vizsgált buszokon 
az elektromos mopeddel történő fel‐ és leszállás, valamint a megfelelő pozíció felvétele 
nem  lehetséges.  Ennek  ellentmond  azonban  a  hétköznapi  gyakorlat,  valamint  a 
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által működtetett Egyetemes Tervezés Információs 
és Kutatóközpont (ETIKK) és a BKK‐BKV 2014‐ben elvégzett statikus vizsgálata, amelyen 
a  vizsgált  autóbuszokra  az  elektromos mopeddel  történő  fel‐  és  leszállás megoldható 
volt, és az eszközök a megfelelő pozíciót is fel tudták venni a járműveken. 
 
2./ A szakértői vélemény hivatkozott az elektromágneses interferencia jelenség okozta 
problémára, azonban azt semmivel nem igazolta. A XXI. században pedig arra alapozni 
egy  álláspontot,  hogy  a  rádióvevők,  mobiltelefonok  befolyásolhatják  egy  elektromos 
berendezés működését, túlzásnak, és nem szakmailag kimunkált indoklásnak tekintendő. 
Arról  nem  is  beszélve,  hogy  a  problémafelvetés  egyáltalán  nem  életszerű,  hisz  az 
elektromos  mopedet  használó  utasoknak  is  van  mobiltelefonjuk,  ahogy  a 
környezetükben  is  folyamatosan  jelen  vannak  a  készülékek.  Ha  ezek  veszélyt 
jelentenének a mopedek fékrendszerére, naponta történnének balesetek, de ilyenekről 
nem tudunk.  

 

A  mozgást  segítő  eszközöket  használó  utasok  szállításáról  júniusban  széleskörű  egyeztetés 
zajlott  le  Budapesten.  A  fórumon  részt  vett  a  Budapesti  Közlekedési  Központ,  a  Budapesti 
Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége  (BKSzSz), a BKV Fürst Közlekedési Szakszervezete, a 
BKV Zrt., az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK), a Fogyatékos Emberek 
Szervezeteinek  Tanácsa  (FESZT),  a Mozgássérültek  Budapesti  Egyesülete  (MBE),  a  T&J  Busz 
Projekt Kft., a Villamos Független Szakszervezet, a VOLÁNBUSZ Zrt., a VT‐Arriva Kft., a REHAB 
Zrt. és Szövetségünk.  
 

A szakértői véleményben foglaltakkal szemben az egyeztetésen a szolgáltatók (köztük műszaki 
vezetők,  buszvezetők)  egyértelműen  kijelentették,  hogy  az  autóbusszokon  az  elektromos 
mopedet  használó  utasok  eszközeikkel  felférnek  a  járművekre,  illetve  biztonságosan 
szállíthatók.  Az  egyeztetésen  a  REHAB  Zrt.  képviselője  is  megcáfolta  a  mágneses 
interferenciával  kapcsolatos  tévhiteket,  ahogy  azt  is,  hogy  az  elektromos,  mozgást  segítő 
eszközök  akkumulátorai  robbanásveszélyesek  lennének,  vagy  hogy  a  tömegközlekedés 
használata  esetén  a mozgáskorlátozott  személynek  ki  kellene  szállnia  a  segédeszközéből.  A 
műszaki  szakemberek  –  szintén  a  szakértői  véleménnyel  szemben  –  azt  is  egyértelműen 
kijelentették, hogy a járműveken nem az elektromos mopedet kell rögzíteni, hanem az utast, 
ezért irreleváns, hogy az elektromos mopedek rendelkeznek‐e rögzítési pontokkal. 
 

Ezek után a BKK vállalta, hogy üzletszabályzatában rendezni fogja a helyzetet, és egyértelműen 
lehetővé  teszi  a  segédeszközt  használó  mozgáskorlátozottak  számára  a  tömegközlekedés 
igénybevételét. Úgy gondolom, hogy mindez nem csak a szakértői vélemény tartalmát cáfolja, 
de nagyon jó példa lehet az ország többi szolgáltatója számára is.  
 

Szövetségünk nem először  jelzi  a  kormányzatnak  a  fennálló problémákat,  jogsértéseket. Az 
idén  januárban  egyeztetést  is  tartottunk  az  ön  tárcája  és  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság 
munkatársaival,  amelyen az Alapvető  Jogok Biztosának Hivatala és  a Budapesti  Közlekedési 
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Központ is részt vett. Meghívtuk az EMMI egészségpolitikáért felelős államtitkárságát is, de ők 
nem tartották  illetékesnek magukat az ügyben, ahogy sajnálatos módon az OEP sem kívánt 
részt venni.  
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ügyintézői szinten képviseltette magát a megbeszélésen. 
Munkatársaitól  megtudtuk:  tavaly  értesültek  a  problémákról.  Egyeztetést  tartottak  a 
fogyatékosügyért  felelős  társtárca,  a  közösségi  közlekedési  szolgáltatók  és  a  MEREK 
bevonásával. Tájékoztattuk a  tárca munkatársait, hogy a MEREK egy állami  intézmény, nem 
érdekképviseleti  szervezet,  és  kértük,  hogy  a  jövőben  a  Szövetséggel  egyeztessenek.  A 
minisztériumi  megbeszéléseken  részt  vevő  szolgáltatók  felajánlották,  hogy  áttekintik,  a 
buszparkjuk mennyire  használható  kerekesszékkel, mopeddel.  Az  is  elhangzott,  hogy  a  volt 
Volán társaságok 6200 buszából 980 akadálymentes. A tárca munkatársai elmondták: további 
egyeztetéseket  terveznek  az  ügyben,  és  nyitottak  az  együttműködésre  a  probléma 
megoldásában.  
 

A megbeszélésen mi is ismertettük az álláspontunkat, amelyet csak megerősíteni tudunk. Mint 
az  látható,  nemzetközi  és  hazai  jogszabályok  sora  kötelezi  Magyarországot  arra,  hogy 
biztosítsa  a  mozgássérült  emberek  esélyegyenlőségét,  közösségi  közlekedésben  való 
részvételét. Az államnak ezt szem előtt  tartva meg kell  teremtenie a mopedek biztonságos 
szállításához szükséges műszaki feltételeket és jogszabályban kell biztosítania a mozgássérült 
emberek számára ezt a lehetőséget.  
 

Ahogy Dr. Borza Beáta, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala főosztályvezetője is fogalmazott 
a megbeszélésen:  a  hazánk  által  ratifikált  ENSZ‐egyezmény  komoly  kötelezettségeket  ró  az 
államra, amelyeket önként vállalt és teljesítenie kell. Vannak kitűnő műszaki szakembereink, 
működik az Egyetemes Tervezés Központja, van korszerű eszközparkunk, minden tudás adott 
ahhoz, hogy a problémát meg tudjuk oldani. Ha komolyan vesszük az alkotmányunkat, amely 
a  jogszabályok között egyedül nevesíti és  fejti ki az emberi méltóság  fogalmát, azt, hogy az 
emberért  van  az  állam,  és  nem  fordítva,  akkor  nem  létezhet  kifogás  arra  nézve,  hogy 
megtaláljuk a megoldást. 
 

A mopedeket mintegy tíz éve használják a mozgássérült emberek, rájuk alapozva rendezték be 
az  életüket,  nem  tilthatják  meg  egyik  pillanatról  a  másikra,  hogy  felszálljanak  vele  az 
autóbuszokra. Ez ellentmond az állam azon elvárásának is, hogy a fogyatékos emberek éljenek 
aktív életet, járjanak munkába, ne terheljék a szociális ellátórendszert.  
 

Álláspontunk  szerint  az  ügy  az  eddigiektől  eltérő,  új,  innovatív  szemléletmódot,  komplex 
áttekintést igényel a kormányzat, a szolgáltatók és a megrendelők részéről egyaránt. A közös 
gondolkodás  és  cselekvés  feltétel, mert  a mozgássérült  emberek  önálló  életvitele  a  tét.  A 
műszaki hiányosságok nem írhatják felül az emberi  jogokat! Meg kell vizsgálni, hogy milyen 
biztonsági, műszaki fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a mozgás szabadsága ne szenvedjen 
csorbát, és ezeket végre kell hajtani! 
 

Látjuk, hogy az akadálymentesség kérdése minden közlekedést érintő beruházásnál felmerül, 
de  nem  látjuk  a  stratégiai  gondolkodást  arra  nézve,  hogy  a mozgáskorlátozottak  közösségi 
közlekedésének biztosítása, az ép utasokéval egyenlő esélyű hozzáférése szakmai alapokon, az 
aktuális beruházásokon túlmutatva, ütemezetten történne. Míg egy átlagember könnyedén a 
menetrendhez  igazítja  a  napirendjét,  addig  a  mozgást  segítő  segédeszközt  használó  utas 
számára kiszámíthatatlan, hogy a menetrendben leírt jármű akadálymentes lesz‐e vagy sem. 
Az utazás‐szervezés a célcsoport esetében plusz energiát igényel, úti céljukat gyakran csak nagy 
kerülőkkel  tudják elérni. A mozgássérült utas  sajnos még akkor  sem  lehet  teljesen biztos a 
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közlekedésében,  ha  eleget  tesz  annak  az  egyenlő  esélyű  hozzáférés  elvét  egyébként  sértő 
elvárásnak, hogy utazási szándékát napokkal előre bejelentse a szolgáltatónak. Tudunk számos 
olyan  esetről,  amikor  a  bejelentés  és  a  visszaigazolás  ellenére  sem  állított  ki  a  szolgáltató 
akadálymentes járművet! 
 
 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Azt gondolom, abban egyetértünk, hogy a mozgássérült emberek ugyanolyan joguk van részt 
venni a közösségi közlekedésben, mint bárki másnak. Ma már ez nem kegy és jótékonykodás, 
hanem emberi  jogi  kérdés. Kérem Önt, hogy  tegye meg a  szükséges  intézkedéseket ahhoz, 
hogy ez a jog maradéktalanul megvalósulhasson.  
 

A mopedek szállításával kapcsolatos esetleges biztonsági aggályokra kérem, hogy dolgozzák ki 
a megfelelő műszaki megoldásokat, továbbá kérem, hogy a mozgássérült utasok szállítására 
vonatkozó, jelenleg hiányos jogi szabályozás megalkotását a tárca haladéktalanul kezdje meg.  
 

Emellett  számos  egyéb  probléma  is  van,  amit  rendeznünk  kell.  Ilyen  többek  közt  az 
akadálymentes járatokról, menetrendről történő nem megfelelő tájékoztatás, a menetrend be 
nem tartása, a 36 órás bejelentési kötelezettség, ami a mozgássérült utasok életét nehezíti, a 
vasúti  szolgáltatások  területén  tapasztalt  hanyagság.  Kiemelten  kell  foglalkozni  a  vasúti‐  és 
egyéb közlekedési fejlesztések akadálymentességével, ami messze nem kielégítő, sok esetben 
csak papíron valósul meg.  
 

A probléma hatékonyabb, gyorsabb és egyetlen megoldása az, ha a kormányzat veszi kezébe a 
kezdeményezést,  és  a  jogalkotás  eszközével  rendezi  a  közlekedésben  jelenleg  kialakult  és 
eszkalálódó helyzetet, illetve ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megfelelő intézkedésekkel 
megszünteti, hogy a közlekedési vállalatok rátolják a felelősséget a buszvezetőkre.  
 

Az  akadálymentes  közlekedés  megteremtése  nem  csak  a  mozgáskorlátozott  emberek 
szempontjából  fontos,  hanem  ez  szolgálja  legjobban  az  idős  emberek,  a  babakocsival 
közlekedők,  a  poggyászt  cipelők,  a  közlekedő  képességükben  korlátozott  személyek 
biztonságos utazását  is,  valamint  ez  tükrözné  legjobban egy modern,  befogadó  társadalom 
képét. 
 

Szövetségünk  részt  kíván  venni  ebben  a  munkában,  ismét  partnerséget  ajánlva,  ahogy  az 
elmúlt 35 év alatt mindig tettük. 
 

Mindezek  alapján  kérem  Önt,  hogy  a  kialakult  helyzetet  illetően  foglaljon  állást,  illetve  az 
érintettek bevonásával  kezdeményezzen országos egyeztetést,  valamint – mivel másképpen 
nem lehetséges – jogszabályalkotás útján, a mozgáskorlátozott emberek jogaira figyelemmel 
rendezze a kialakult helyzetet. 
 
Budapest, 2016. július 28. 
 

 
Tisztelettel: 

 
Kovács Ágnes 
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