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Tisztelt EInök Asszony!

A budapesti közÖsségi közlekedés akadálymentesítésének egyes kérdéseivel kapcsolatos
- többek között részemre is megküldött - 1evelét megkaptam, az abban foglaltakra a

következő választ adom.

Hadd kezdjem levelemet arrnak hangsúlyozásávaI, hogy a mozgásukban korlátozottak
és az akadálymentesítésÍe szoruiók lehető legteljesebb körű társadalmi bevonásának és

esélyegyen1óségének biztosítiisa a Kormány számára 1egalább o1yan fontos kérdés, mint
Szövetségük tagsat számára. Mi sern bizonyi\a ezt világosabbar! mint e cé1nak az Ön
áIta1 is hivatkozott, az A1aptörvénytő1 nemzetközi egyezrnényeken át törvénvekig íveló,
alapvetó értékként történő beeme1ése a hazai joganyagba.

Engedje meg ugyanakkor, hogy megjegyezzem: legyen szó bármilyen tiírsadalmi
értékról, az azt képvtseló civi1 szervezetek helyzete nrindig egyértelmúbb és

piasztikusabb, mint a Kormányzaté, amelynek nemcsak valamennyi közösen vallott
értékünk összeegyeztetésére, hanem a gazdasági teljesítmény álta1 meghahírozott
kö1tségvetési mozgástérle is tekintettel ke1l lennie' országos, sőt sok esetben nemzetközi
léptékú folyamatok együttes figye1embevéte1ével. Éppen ebbő1 a realitás teljességébő1
fakadó kompromisszum_kényszerbőI Íakad, hog'v az Ön attat gazdagory de mégiscsak
szelektíven idézett joganyag is tekintettel van az akadálymentesítés o1yan, különösen
nagy kihívást jelentő eseteire, mint amilyen egy földalatti létesítrnény
megköze1íthetőségének utólagos javítása.

Az akadá1ymentesítési kihívásokkal Európa több rnás meghatározó nag1wárosához
hasonIóan Budapest is knzd, s őszintétlenség volna, ha nem tennénk hozzá: kitartóan és
nem eredményte1enül teszi ezt. Errnek is köszonhető, hogy az M3 metróvonai telvezett
felújításának részeként _ figyelembe véve a korábban az akadálymentesítésre nem
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felkészített vonal múszaki és technikai sajátosságait _ tíz állomáson sor fog kerülni az
akadálymentesítési feladatok e1végzésére. Bízom benne' hogy ezen fejlesztések,
kiegészülve a Íelszini közlekedési ll.ál'ózat mfu akadálymentesített elemeivel, étezhető
könnyebbséget fognak jelenteni az utazóknak minderrnapjaik során, legyenek akár
mozgásukban koÍ1átozottak, vagy éppen babakocsival utazó csa1ádok.

Ésbár az M3 metróvona1 felújítása nem állami, hanem fóvárosi berulrázás, telmészetesen

a Kormány mégis jelentős mértékben hozzájánit az eddigi lépésekhez és a folytatashoz
egyalánt szükséges financiális mozgástér megtelemtéséhez. Tette ezt többek között
olyan lépésekkel" mint a felújítással kapcsolatos jelentős mértékű bankgarancia nyújtása'
a fővárost is érintő adósságkonszolidáció, a nehéz helyzetű agglomerációs közlekedés
átvétele, a budapesti közösségi köziekedés folyamatos hímogatása, vagy a jelentós

euÍópai rrniós kozlekedésfejlesztési forrásokhoz való fóvárosi hozzáÍ&és biztosítása. E
lehetóségek kihasználásának hogyanját azonban a Kormányzat egy jogállamban nem
írhatja aprólékosan eló egy független önkormányzat és annak az á1lampolgárok által
megválasztott vezetői számára. Éppen ezért az Ön által Íelvetett kerdések
megválaszo1ása sem a Kormány, hanem a Fővárosi Önkormányzat, vagy az álta1a kijelö1t

fe1e1ősök fe1adatkörébe tartozik.

Mindazonálta1 bármilyen döntést is hozzon a Íőváros az aktuális metrófe1újítás múszaki
tartalmáról, biztos vagyok abban, hogy ez nem jelenti az érintett közösségi köz1ekedési
útvonalak akadálymentesítésére irányuló erőfeszítések végét' Az e cé1 melletti politikai
elkötelezettség ugyanis _ ahogyan Ön is fogalmazott - minden bizonnyal napirendjén
íogja tartani e kérdést, és az újorrnan megnyíló források, vagy éppen múszaki
lehetóségek figyelembevételéve1 meg fogja tenni az akfuá1isan lehetséges lépéseket.

Munkájához további sok sikerL kivánok Örrnek!

Budapest, 2017 ' szeptember ,, ÁL ,,

Tisztelettel:
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