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Tárgy: akadálymentes jármű beszerzés a Zöld Busz Program keretében 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) a 

mozgáskorlátozott emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi szervezete, 

mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség társadalmi 

integrációja iránt elkötelezett. A MEOSZ hosszú ideje következetesen küzd azért, hogy a 

mozgáskorlátozott emberek számára megvalósuljon a méltóságteljes és önrendelkező élet, 

amelynek elengedhetetlen feltétele a biztonságosan használható akadálymentes közlekedési 

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés.  

 

Tudomásunk szerint a Zöld Busz Program (a továbbiakban: Program) keretében a kormányzati 

támogatásnak köszönhetően 2020 és 2029 között összesen 36 milliárd forint áll rendelkezésre 

elsősorban elektromos meghajtású buszok beszerzésére. A MEOSZ számára elsődleges 

fontosságú, hogy e bőséges anyagi forrással rendelkező Program során kizárólag olyan 

autóbuszok és trolibuszok beszerzése nyerjen támogatást, amelyek valóban akadálymentesek, 

minden mozgáskorlátozott ember számára hozzáférhetőek. Miután jelenleg a magyarországi 

autó- és trolibusz állomány jelentős hányada elöregedett, nem akadálymentes járművekből áll, 

kiemelt fontosságú, hogy a XXI. századi környezetvédelmi követelményeknek is megfelelő új, 

elektromos járműpark a mozgáskorlátozott emberek számára is hozzáférhető legyen, és ezzel 

hozzájáruljon ahhoz, hogy a közösségünk tagjai önálló, önrendelkező életet élhessenek. 

 

A MEOSZ örömmel nyugtázza, hogy a Program keretében meghirdetett a ZFR-ZBP-005 

kódszámú pályázati kiírás – hivatkozva a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi normákra – 

kizárólag akadálymentes új elektromos meghajtású autóbuszok és/vagy önjáró trolibuszok 

beszerzését támogatja. A kiírás 2.3.1./III.8. pontja azonban félreértésekre adhat okot: „A 

beszerezni kívánt elektromos meghajtású autóbuszoknak és/vagy önjáró trolibuszoknak 

akadálymentes, kerekesszékes utas szállítására alkalmas kialakítással kell 

rendelkezniük”. Az idézett mondat sajnos akár úgy is értelmezhető, hogy az akadálymentesség 

kizárólag a kerekesszékes utasok tekintetében elvárás. Ez az értelmezés azonban leszűkíti az 

akadálymentesség fogalmát, és jogsértő beszerzések támogatásához vezethet. A közlekedési 

szolgáltatást ugyanis nem kizárólag a kerekesszéket használó fogyatékossággal élő emberek 

számára kell akadálymentesen nyújtani, hanem minden fogyatékos, mozgáskorlátozott ember 

számára, így azok számára is, akik más mozgást segítő eszközt, berendezést használnak.  

 

Maguk a kiírás által hivatkozott jogszabályok, így a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 

2012. évi XLI. törvény, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.), illetve Magyarország által a 2007. évi XCII. törvénnyel 

ratifikált, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (CRPD) sem 
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korlátozzák az akadálymentes szolgáltatás biztosításának kötelezettségét a kerekesszéket 

használókra. A kiírás által hivatkozott jogszabályokon túlmenően az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján is kötelező 

a teljes akadálymentesítés, a szolgáltatások, így a közlekedési szolgáltatás egyenlő esélyű 

hozzáférhetőségének biztosítása. Az Ebktv. 8. § g) pontja alapján, a következetes bírósági és 

egyéb jogalkalmazói gyakorlat szerint az akadálymentesítési kötelezettség elmulasztása az 

egyenlő bánásmód megsértését eredményezi, közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít 

meg.   

 

A fenti jogszabályok előírják, hogy minden fogyatékos ember számára másokkal azonos 

alapon, akadálymentesen kell biztosítani a közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

Ez a követelmény autóbuszok és trolibuszok esetében kizárólag akkor valósul meg, ha e 

járműveket a mozgáskorlátozott utasok az általuk használt mozgást segítő berendezés 

fajtájától függetlenül igénybe tudják venni.  

 

A mozgást segítő berendezések közül a közlekedés során leggyakrabban használt eszköz a 

kerekesszék mellett a moped. A hatályos vonatkozó jogszabály (a gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, 

forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. 

melléklete) szerint azonban mopeddel párhuzamosan a kihordási időn belül 

társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető sem aktív-, sem elektromos utcai 

kerekesszék. Így a társadalombiztosítási támogatással mopedet használó mozgáskorlátozott 

emberek – aktív, illetve elektromos utcai kerekesszék hiányában - kizárólag ezzel a mozgást 

segítő berendezéssel tudnak az utcán közlekedni, autóbuszra szállni: más módon a 

közlekedésük nem megoldott. Kiemelt jelentőségű tehát, hogy a beszerzett járművek ne 

kizárólag a kerekesszékes utasok, hanem az elektromos mopedet használó utasok számára 

is akadálymentesek legyenek: a mopedek fordulása, és megfelelő rögzítése a buszokon és 

trolibuszokon lehetséges legyen.  

 

Kérjük ezért a Tisztelt Zöld Busz Projektiroda Projekt Irányító Bizottságot, hogy a meghirdetett 

a ZFR-ZBP-005 kódszámú kiírásra, valamint a jövőben kiírandó pályázatokra benyújtott 

támogatási kérelmek elbírálása során a fentiekre legyen figyelemmel, és kizárólag olyan 

járművek beszerzését támogassa, amelyek a mopedet, vagy más mozgást segítő eszközt 

vagy berendezést használó mozgáskorlátozott emberek számára is megfelelnek az 

akadálymentesség törvényi követelményének, azaz amelyekre a kerekesszéken kívül 

ezekkel az eszközökkel is fel lehet szállni, és amelyeken ezek az eszközök is biztonságosan 

rögzíthetők.  

 

A Program keretében a jövőben kiírásra kerülő pályázatok tekintetében kérjük azt is, hogy már 

a kiírásban szerepeljen, hogy a járműveknek akadálymentes – kerekesszékes, más 

mozgást segítő eszközt vagy berendezést, így mopedet használó utas szállítására alkalmas 

– kialakítással kell rendelkezniük. 

 

Bízunk a segítő közreműködésében. 
 

 

Budapest, 2021. január 19. 
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