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A Fővárosi Közgyűlés képviselője 
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Tárgy: az M3-as metró akadálymentesítése 
 

Tisztelt Képviselő Asszony! 
 
 
 
Tisztelettel kérjük, hogy az M3-as metró felújításakor érvényesítsék az akadálymentesítési 
szempontokat. Álláspontunk szerint a Fővárosi Önkormányzatnak nincs is lehetősége 
mérlegelni, hiszen a 2003. évi CXXV. törvény szerint biztosítania kell a közösségi 
közlekedési szolgáltatások akadálymentességét, és ez a felújításhoz nyújtandó uniós 
támogatás feltétele is.  

Több mint 600.000 utast szállít minden munkanapon az M3-as metró. Az akadálymentesítés 
igen sok ember számára lenne előnyös: a mozgáskorlátozottak mellett a babakocsival 
közlekedő szülőknek és nagyszülőknek, a nehezebben mozgó idősebb embereknek, a nagy 
csomagokkal, bőröndökkel utazó budapestieknek és ide látogatóknak, az összehajtható 
kerékpárokkal közlekedőknek, akik az utasok akár 15 százalékát is kitehetik. Az 
akadálymentesítéssel várhatóan érdemben növekedne a tömegközlekedést igénybe vevők 
száma is.  

Ha az élhető, egészséges város jövője lebeg a szemünk előtt, akkor kiemelt szempont, hogy 
lehetőleg még az se autózzon benne, aki megtehetné. Ennek egyik feltétele pedig a kényelmes 
és vonzó közösségi közlekedés, ami a XXI. században már csak akkor lehet versenyképes az 
autózással, ha akadálymentes szolgáltatást kínál. 

A napokban egy nagy érdeklődést kiváltó bejegyzést jelentettünk meg a blogunkon és a 
Facebook-oldalunkon. Engedje meg, hogy idézzünk két hozzászólást: 

„12 éve, mikor az első gyerekem megszületett, annyira bonyolult volt babakocsival 
tömegközlekedni – magamra meg nem kötöttem, mert nem bírta a gerincem a terhelést –, 
hogy a belvárosban lakva is autóztam a picivel, mert nem voltam hajlandó az óriási 
babakocsival metrózni (mozgólépcsőn babakocsizni?) vagy trolizni, pláne, mikor már úton 
volt a második gyerek is. Pedig akadálymentesített közlekedéssel otthon hagyhattam volna az 
autót, és nem kellett volna büdösítenem a belvárost.” 

„Kb. 4 hónapos korig bírtam hordozni a fiamat, mert olyan utána már elért egy olyan súlyt, 
hogy feladtam. A nehéz futó babakocsi 10-15 kg alsó hangon – nem mértem le soha, de volt 
súlya. Ha még be is vásároltam az aljába, akkor gyerekkel, mindennel együtt volt akár 40 kg 
is. Jó erőben vagyok, de amikor egyszer itt a kerületben, déli 38 fokban magas padlós busz 
jött, sírva fakadtam.” 
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Kérjük, szíveskedjék elolvasni a témával kapcsolatban blogunkon megjelent bejegyzést 
(mellékelten küldjük), amelyben további érveket talál az M3-as metró teljes 
akadálymentesítése mellett. 

Kérjük, hogy a fentiekkel kapcsolatos álláspontjáról bennünket tájékoztatni szíveskedjék. 

Köszönettel és üdvözlettel: 

  

Vargha Márton 
közlekedési témafelelős 

Lukács András 
elnök 

 


