Kerékpárszállítási próbaüzem
az M4-es metrón
2018. július 21-én (szombaton) 22-én (vasárnap)
07:00–21:00
Az M4-es metróvonal kerékpárszállítási tesztüzemének egyedi szabályai
érvényes 2018.07.21. és 2018.07.22. 7-21 óra között
(BKV Üzletszabályzatának vonatkozó, VII.3.4. fejezetének kiegészítése)
Kerékpárszállítási feltételek metrón
ź Kerékpár csak az M4-es metróvonalon szállítható. A kerékpár kerékpárbérlettel szállítható, vagy szállításáért egy vonaljegyet vagy
egy gyűjtőjegyet kell kezelni. Egy utas csak egy kerékpárt szállíthat.
ź A szállítható kerékpár mérete nem haladhatja meg a 180 x 130 x 70 centimétert (hosszúság x magasság x szélesség).
ź A kerekesszékkel és a babakocsival utazók a kerékpárosokkal szemben előnyt élveznek, ha azonos felszállási helyen szállnak fel.
Amennyiben az előbb felsorolt utazók eltérő helyen szállnak fel, akkor közülük a korábbi megállóhelyen felszállókat köteles a BKV
Zrt. elszállítani.
ź Az állomási diszpécser / forgalomirányító személyzet / biztonsági személyzet a kerékpárral való felszállást zsúfoltság vagy az utasok
akadályoztatása esetén megtilthatja. A tiltás érvényesülhet az állomásra vonatkozóan a bejáratnál, illetve egy vagy több vonatra
vonatkozólag a peronon.
ź Állomásról és/vagy vonatról történő menekítés esetén az otthagyott kerékpár talált tárgyként lesz kezelve, részletes tájékoztatásért
az állomási diszpécserhez kell fordulni.
A metrón történő szállításra vonatkozó szabályok
ź A kerékpárt a metró teljes területén mozgatni csak gyalog tolva vagy felemelve kézben, a test mellett szabad szállítani.
ź Kerékpárt az állomási peronra és peronról a felszín felé kizárólag felvonóban lehet szállítani.
ź Keskeny kialakítású felvonóban (amelyek Újbuda-központ, Rákóczi tér és Keleti pályaudvar állomásokon találhatóak) egyszerre csak
egy kerékpár szállítható!
ź A kerékpárral történő beszállás során, a vonat beérkezése előtt a peronon a padlómatricával a mozgássérülteknek és babakocsival
beszállók számára jelölt helyet kell elfoglalni.
ź A könnyebb, gyorsabb beszállás érdekében a kerékpár elhelyezése a szerelvény második kocsijában a peronnal szemközt a
mozgássérültek és a babakocsival közlekedők számára kijelölt helyre történjen.
ź Kerékpárt szállítani a vonaton kizárólag a mozgássérültek és a babakocsival közlekedők számára kijelölt helyeken szabad.
Amennyiben az érkező vonaton ezek a helyek a mozgássérültek és a babakocsival közlekedők által már foglaltak, akkor a
következő vonatot kell az utazásra igénybe venni.
ź A kerékpárt az utazás alatt rögzíteni kell a mozgáskorlátozottak részére kialakított biztonsági övvel.
ź Egy vonaton egyidőben legfeljebb két kerékpár szállítható.
ź A kerékpárral a vonaton úgy kell elhelyezkedni, hogy az a többi utas ruházatában ne tegyen kárt, azt ne szennyezze be és az
utasok testi épségét ne veszélyeztesse (hirtelen fékezés esetén se).
ź Üzemzavar miatt vagy havária esemény során elrendelt alagúti kiszállítás esetén a kerékpárt a vonaton kell hagyni! A vonat
elhagyása során a menekítőjárdán való kerékpárral közlekedés nem lehetséges, ennek megkísérlése fokozottan balesetveszélyes,
egyben akadályozza a többi utas mozgását, mellyel a többi utast veszélyezteti!
ź Az állomás tűzeseti kiürítésekor – tekintettel arra, hogy ilyen esetben a lifteket használni tilos és a kerékpár mozgólépcsőn nem
szállítható – a kerékpárt az állomás peronján a támaszkodó padnál kell hagyni, kivéve Fővám tér és Szent Gellért tér állomást, ahol
a peronon lévő ülésekhez kell támasztani!
A metrón történő szállításra vonatkozó tilalmak
ź Speciális kerékpárt (tandem, háromkerekű, négykerekű kerékpár) a metróvonalon szállítani tilos!
ź A kerékpárral a peronon kerékpározni, vagy a pedálra állva azzal rollerezni tilos!
ź A kerékpárral a kijelölt helyen (ajtón) kívül, más ajtónál a vonatba beszállni tilos!
ź A vonatban a kerékpárt a kijelölt ajtó és a tároló helyen kívül más területen mozgatni tilos!
ź Kerékpárt szállítani a mozgólépcsőn tilos!
ź Kerékpárral a Kálvin téren az M3-as metrópótlóra, valamint a Keleti pályaudvaron az M2-es metróra átszállni tilos!
ź Amennyiben az adott állomáson műszaki hiba miatt a liftek nem üzemelnek, kerékpárral az állomást nem lehet igénybe venni!
ź A kerékpárt menekülési útvonalon hagyni tilos!
BKÜ Ügyfél-tájékoztatás

