
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa

KÖZÖSEN EGYMÁSÉRT  
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN 

Az akadálymentes közlekedés az „ép” embereknek csupán kényelmi elvárás, a 
fogyatékossággal élők számára azonban alapvető szükséglet, mely elengedhetetlen 
normális életvitelükhöz. 

A Budapesti Közlekedési Központ számára alapvető jelentőségű, hogy minden fővárosi lakos, illetve 
idelátogató igénybe tudja venni a közösségi közlekedést, ezért a társaság egyik legfontosabb célja, 
hogy szolgáltatásait teljes egészében akadálymentessé tegye. Erre nem csupán a fogyatékossággal 
élőknek van szükségük. A babakocsis szülők, a nehezebben mozgó idősek, a kisgyermekek, a nagy 
csomagokkal utazók számára egyaránt lényeges, hogy könnyen megközelíthessék a megállókat,  
és felszállhassanak a járművekre. 

Fontos tudni, hogy az akadálymentesség többről szól, mint az alacsonypadlós járművek forgalomba 
állítása. A mozgásukban korlátozott emberek érdekei mellett szem előtt kell tartani az egyéb 
fogyatékossággal élő személyek (vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, autisták, értelmi 
fogyatékosok) igényeit is.  

A fogyatékossággal élő emberek ugyanúgy különböznek egymástól, mint mindenki más. Ezért  
ha segíteni szeretne egy utastársának, aki valamilyen fogyatékossággal él, akkor az első mindig  
az legyen, hogy megkérdezi, hogyan segíthet, hiszen ön sem szeretné, ha valaki erővel leültetné  
egy székbe, vagy a karjánál fogva húzná fel a villamosra.



Ma már szinte minden autóbusz-vonal 
részlegesen vagy teljesen akadálymentes, azaz 
gyakorlatilag az összes buszmegállóban fel lehet 
szállni alacsonypadlós autóbuszra. 

Alacsonypadlós 
buszok aránya  
az új beszerzésekkel 
együtt

68% 
828 db

Alacsonypadlós 
trolik aránya  
az új beszerzésekkel 
együtt  

55% 
70 db

Alacsonypadlós 
villamosok aránya  
az új beszerzésekkel 
együtt  

25% 
71 db

A BKK a felújítások, fejlesztések tervezésekor figyelembe 
veszi a fogyatékossággal élők szempontjait.

Taktilis jelzések
A megállókban, a gyalogátkelőhelyek előtt gyakran látni redőzött, 
illetve pontozott felületű burkolati elemeket. Ezek a vakok és 
gyengén látók közlekedését segítő taktilis vezetősávok és elemek.  
A BKK a járdák, a kereszteződések, a megállók felújításakor ilyen 
jelzéseket helyez el az útburkolaton, hogy ezzel is segítse  
a látássérült emberek közlekedését.

Hangos gyalogátkelőhelyek
Szintén a vakok és gyengén látók közlekedését segítik azok  
a közlekedési lámpák, amelyek hangjelzéssel vagy beszéddel jelzik, 
hogy mikor lehet biztonságosan átkelni a túloldalra. Budapesten 
jelenleg 252 zebrán működik ilyen készülék. 

Online segítség
A BKK FUTÁR mobilalkalmazás nagy segítséget jelent  
a fogyatékossággal élőknek. Számos funkciója már 
akadálymentesen elérhető, a jelenlegi fejlesztések 
eredményeként pedig minden funkcióját használni tudják majd 
a látássérült emberek.
 
BKK-honlap
A társaság honlapjának tervezésekor figyelembe vették a vakok  
és látássérültek elvárásait, ezért a felolvasóprogramokkal jól 
lehet navigálni a menüpontok között. Ez a fejlesztés is 
„láthatatlan”, de sokak számára megkönnyíti a közösségi 
közlekedésben való részvételt.

A FUTÁR táblák nem csak írásban,  
de szóban is tudják tájékoztatni az 
utasokat.  A vakok és gyengén látók  
egy távirányítóval be tudják kapcsolni  
a készülékek szövegfelolvasó funkcióját, így 
értesülhetnek arról, mi szerepel a kijelzőn.

A FUTÁR kiépítésének eredményeként  
a BKK összes járatán hangos 
utastájékoztatás segíti az ügyfeleket.  
A fejlesztéssel a vakok és gyengén látók  
is folyamatosan információt kapnak  
a következő megállókról, az esetleges 
forgalmi változásokról.

Honlap: bkk.hu/akadalymentes



MIT TEHET, HOGY SEGÍTSE  
A FOGYATÉKOS EMBEREK KÖZLEKEDÉSÉT?

Az alábbi kérdések végiggondolása segít abban, hogy mindenki megértse  
az akadálymentesség fontosságát: a fogyatékossággal élőknek mekkora kihívást jelent 
mindaz, ami mások számára teljesen természetes és könnyű. 

Tudta-e,  hogy az autista emberek számára a biztonságot jelentheti, ha mindig ugyanott 
ülhetnek a járművön?

  hogy az autista embereknek nehézséget okoz(hat) a kommunikáció, ezért fontos, hogy ne ez 
alapján ítéljék meg őket? 
  hogy az értelmi fogyatékossággal élő embereknek nagy segítséget jelent,  
ha a járműveken és a megállóhelyeken kiírják – és érthetően be is mondják – a soron 
következő megálló nevét?
  hogy a piktogramok, a képek és a könnyen olvasható feliratok sokkal érthetőbbé teszik a 
tájékozódást és a közlekedést az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára is?
  hogy elősegítheti mozgássérült társaink utazását, ha szabaddá teszi a számukra kijelölt 
helyet?
  hogy bár a közösségi közlekedési járművek rámpáinak lenyitása időt vehet igénybe,  
ez teszi lehetővé, hogy mozgássérült társai is eljussanak iskolába, munkába, orvoshoz, 
szórakozóhelyre?
  hogy a közlekedési eszközök elektronikus útvonaljelzője és a megállókba helyezett FUTÁR 
kijelzők nemcsak a hallássérült utasoknak adnak pontos információt az útvonalról, hanem 
annak is, aki menet közben fülhallgatóval zenét hallgat?
  hogy a nem várt forgalmi akadályra figyelmeztető hangos utastájékoztatás nem jut  
el a hallássérült utasokhoz? Ön mint utastárs azonban segíthet az információátadásban.
  hogy a BKK minden járatán beszélő kijelzők segítik a látássérülteket a pontos 
tájékozódásban?
  hogy nagy segítség egy látássérült utastársának, ha a megállóban megmondja neki, hogy 
hányas jármű érkezett éppen?
  hogy megfelelő segítséggel a siketvak (látás- és hallássérült) személyek nagy része  
is képes önállóan használni a tömegközlekedést?
  hogy a hangos és kijelzett információk együttes közlése a gépjárműveken a legtöbb siketvak 
személynek az erősebb érzékszerve útján nagy segítségül szolgál?


