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Tárgy: M3-as metr akadálymentesítése

Tisztelt Elnok Asszony!

Látva, hogy a Mozgáskorlátozottak Egyesiileteinek országos Sz vetsége legut bbi, 2017 . j nius 23-

án kelt állásfoglalását az M3-as metr akadálymentesítésével kapcsolatban az emberi er fonások
minisztere mellett sziímos olyan kormányzati és más érintett szerepl számÍra is megkiildte, amelyek
az abban foglalt kérdésekre meg tudják adni a tényszení és számszeríj választ, Balog Zo|tán minisáer
rir megbízásáb l a szociális iigyekért és társadalmi fe|zárk zásért felel s államtitkárság hatásk<irébe

tartoz an a tárgyban megtett intézkedésekr l tájékoáatom.

Az Ön el tt is ismert, hogy államtitkarságunk kiemelt figyelmet fordÍt és elk telezett a

fogyatékossággal élo személyek egyenl esélyíi hozzáférésének megteremtésében, így minden
rendelkezésre á1l eszkozzel t<jreksziink arra, hogy az j beruházások során a fogyatékos emberek
jogai a legteljesebb mértékben érvényesiiljenek. A ktiztisségi k zlekedés teriiletén véleményiink

szerint az ut bbi években jelent s el relépések t rténtek, azonban sajnálatosan még mindig vannak

olyan fejlesáések, ahol nem megfelel min ségben, vaEY arányban van tekintettel a beruhríz , vagy a

kivitelez az akadálymentesítési szempontokra.

Az M3-as metr rekonstrukci ja kapcsan már a fejlesáés tervezésekor jeleátink, és felhívtuk a
figyelmet az ak'adá|ymentesítési szempontokra, amely kiemelt jelent ségii, hiszen ahogyan az Ön is
említi a ktiz<isségi kozlekedést haszrál személyek szinte teljes k<irét érinti. Alapvet fontosság a

fogyatékos emberek számára, de megk 'nnyiti az id sek, kisgyermekesek, de akár a nehéz csomaggal

utaz kk zlekedését is.

2016. februátr1ában az országos Fogyatékosságiigyi Tanács kiil n napirerrdi pontként tángyalta a

budapesti t<imegkozlekedés jelenlegihelyzetét, illetve a k zelj v ben tervezett beruházások terveit a

hozzáférhet ség szempontjáb l, elismerve, hogy a kérdés kormátnyzati koordináci t és

figyelernfelhívást igényel. Az iilést megel z en számos panasz és hozzász |ás érkezett
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államtitkárságunkhoz is, majd az ülésen elhangzott, hogy a rekonstrukció tervezése során nem
megfelelően előkészített a teljes körű akadálymentesítés területe, további intézkedések, egyeáetések
szÍikségesek'

20L6' szeptemberében az ENSZ Egyezmény végrehajtása érdekében a fogyatékosságügyi
kormányközi koordinációt ellátó Fogyatékossásr]eyi Tárcaközi Bizottság szintén önálló napirendi
pontként, kiemelten tárgya|ta a budapesti tömegközlekedéssel kapcsolatban 4z egyenlő esélyű
hozzáférés megvalósításának lehetőségeit, ahol meghívott szakértőként a Budapesti Közlekedési
Központ és a Budapesti Közlekedési Vállalat metró felújítás projekt vezetője nyújtott tájékoztatást az
M3 metróvonal akadálymentesítési lehetőségeiről. Az ülés megltatározó eleme volt annak

egyértelművé tétele a tagok számára, hogy a fogyatékossággal élő személyek egyenlö esélyű
hozzáférése nem lehet Lttányző fonás kérdése, tovóbbá, hogl a részleges akadálymentesítés milyen
beláthatatlan kiivetkezményekkel jórhat, milyen veszélyeket hordoz magában katasárófavédelmi
szempontból.

A Bizottság hatérozata alapjan bizottsági munkacsoport alakult, amely a továbbiakban foglalkozik a

tömegközlekedés akadálymentességének általános wzsgá|atával és ösztönzésével. A munkacsoport
taga az érintett kormányzati szereplőkön kívül az oFT, a BKV és a BKK delegált képviselője is. A
munkacsoport első feladataként |ntárona meg az M3-as metrót érintő beruhazás kapcsán a

hozzáférhetőség szempontjainak áttekintését, és az ezzel kapcsolatos javaslatok megfogalmazását.

A munkacsoport 2016. október 13_án összeült, ahol a meghívott szakértők és kormányzati szereplők
jelenlétében a BKV Zrt. Metrő Felújítási Projekt |gazgatóság +projektigazgatója adott tájékoztatást
arról, hogy az engedélyeztetés milyen fázisban van, mik a már elfogadott tervek. A munkacsoport
tagok ismételten megerősítették elvárásukat a teljes szakasz akadálymentesítése tekintetében, mivel a

részlegesen megvalósuló akadálymentesítés mind a nemzetközi, mind a hazai jogszabályokat

figyelembe véve jogszerűtlen, nem szolgálja az ENSZ Egyezményben) az Európai Urnó 2010-2020
időszakra szóló fogyatékosságügyi stratégiájában megfogalmazott törekvéseket, továbbá a hazai
jogszabályok által - a közösségi közlekedés egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításánál - vállalt
szempontoknak sem felel meg.

A tudomásunkra jutott JASPERS Bizottsági vélemény kapcsán, amely az akadálymentesítésre
vonatkozóan is tartalmazott megállapításokat' 2017. májusban kértiink legutóbb tájékoÍatást a BKV
Zrt. Metró Felújítási Projekt lgazgatőság projektigazgatójátő|. A BKv Zrt. á||áspontja szerint
elsősorban ftnanszírozásai, másodsorban egyes állomások esetében műszaki okok miatt a jelenlegi
projekt keretében továbbra sem látja kivitelezhetőnek a teljes akadálymentesítést.

A BKV Zrt. nem tudott megnyugtató válasszal szolgálni abban a kérdésben sem, hogy miként látjak
megvalósíthatőnak az igény szerinti felszíni szolgáltatások biaosításával a fogyatékos célcsoport
megfelelő, valóban egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kiszolgálását, arra is tekintettel, hogy a

kiviteli tervek a|apján megkezdett előkészítési tevékenység során újabb problémák merültek fel a

felszínre érkezést követő akadálymentes útvonalak tekintetében. Úgyszintén kérdéses továbbra is,

hogy az M3 metróvonal részleges akadálymentesítése esetén a súlyosan fogyatékos utasok
vonatkozásában hogyan érvényesíthetők a katasztrófavédelmi szernpontok.
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osztom Elnök Asszony azon álláspontj át,hog azM3 metróvonal teljes körii akadálymentesítése nem
megkertilhető annak érdekében' hogy a foryatékos szernélyek rrrrásolí<al eryenlö esélyű hozzáférése a
közösségi közlekedési szolgáltatrísoküoz biáosítható legyen.

A hatáskörömbe tartozó eszközökkel ennek trímogatásátra a továbbiakban is mindent megteszek.

Munkaj ahoz további sikereket ldvánok!

Budapest, 2Ol7 . jtfuus,,k'
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