
Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 

1032 Budapest, San Marco utca 76. 

+36 1 388 2387, +36 1 388 2388 

meosz@meosz.hu          www.meosz.hu 

 
 
 
 

 

Adószám: 19002732-2-41 • Postacím: 1300 Budapest, Pf. 141. • Bankszámlaszám: OTP 11703006-20034962 

 

 

Ügyiratszám: 1010-2-2020.08.27 

Karácsony Gergely Főpolgármester Úr részére    

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármesteri Hivatal 

 

Budapest 

Városház utca 9-11. 

1052 

 

fopolgarmester@budapest.hu  

 

Tárgy: ismételt tájékoztatás kérése az M3-as metró teljeskörű akadálymentesítéséről 

 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (a továbbiakban: MEOSZ, 

Szövetség) elnökeként 2020. július 17-én az M3-as metróvonal teljeskörű 

akadálymentesítésével összefüggő finanszírozással kapcsolatban kértem Öntől tájékoztatást, 

megkeresésemre azonban több mint 30 napja nem érkezett válasz. 

 

A 1010-1/2020. iktatószámú levelünkben az alábbi kérdésekben kértünk tájékoztatást:  

 

 a Fővárosi Közgyűlés hozott-e döntést arról – és ha igen milyen arányban – hogy a 

kivitelezés késedelme miatt keletkezett többlet költséget, az M3-as metróvonal 

akadálymentesítésére félretett pénzből kívánják átcsoportosítani 

 amennyiben a Fővárosi Közgyűlés az előző pont szerinti tartalommal döntést hozott a 

kérdésben akkor kérem, szíveskedjék tájékoztatni, hogy mekkora összeget csoportosítottak 

át, és ennek előreláthatólag milyen következményei lesznek az M3-as metróvonal 

akadálymentesítésre. 

 Előfordulhatott-e, hogy Fővárosi Közgyűlés határozata nélkül került átcsoportosításra 

forrás az akadálymentesítésre fordítandó költségvetési fejezetből. 

 

A korábbi megkeresésünk óta a sajtóban megjelent hírekből értesültünk arról, hogy időközben 

a BKV Zrt. felfüggesztette a Swietelsky Vasúttechnika Kft-vel 2017. szeptember 4-én kötött 

szerződés egy részét. A sajtóközleményekből nem egyértelmű azonban, hogy a szerződés 

felfüggesztése érinti-e az átadás végső időpontját, egyes kivitelezési munkák elhalasztását, és 

ezáltal esetlegesen az állomások teljeskörű akadálymentesítését is.  
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Figyelemmel a Főváros és a MEOSZ között 2018 májusában létrejött megállapodás alapján 

fennálló tájékoztatási kötelezettségére, ismételten felszólítom, hogy írásban azonnal, 

haladéktalanul adjon tájékoztatást az M3-as metró akadálymentesítésére vonatkozó 

kérdéseinkre, tekintettel arra is, hogy előző megkeresésünket több mint 30 napja küldtük el 

Önnek. Amennyiben veszélyeztetve látjuk az M3-as metró teljeskörű akadálymentesítését, 

szándékunkban áll az ügyben újból eljárást indítani az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, amit 

korábban a megállapodás miatt megszüntettünk. 

 

Budapest, 2020. augusztus 27. 

 

 

Üdvözlettel:  

        Kovács Ágnes 
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