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Stop.hu 

 

Külföldi mozgássérültek tesztelik a budapesti tömegközlekedést 

 

Olasz és lengyel mozgássérült fiatalok tesztelik a napokban a budapesti tömegközlekedést, 

azt, hogy a külföldi és magyar sorstársaiknak a magyar főváros milyen esélyegyenlőséget 

biztosít - közölte a Mozgássérültek Állami Intézetének Addetur elnevezésű alapítványának 

képviselője pénteken. 

 

Gyulai Dávid az MTI-nek elmondta, a mintegy félszáz mozgásában korlátozott diák és 

segítőik az Európai Unió Fiatalok lendületben (Youth in action) pályázata keretében érkeztek 

Budapestre, hogy részt vegyenek az "Adj esélyt, szerezz barátokat" elnevezésű programon. 

 

Az európai mobilitást elősegítő programon a fiatalok azt kívánják átélni és megélni, hogy 

társaiknak Budapesten a mindennapokban milyen élete van, hogyan tudnak közösségi 

közlekedéssel eljutni a város egy másik pontjára, milyen munkalehetőségeik vannak, vagy 

miként tudják alakítani emberi kapcsolataikat - fogalmazott Gyulai Dávid. 

 

Az olasz és lengyel fiatalok, akik egy hetet töltenek a magyar fővárosban, tapasztalataikat a 

Mozgássérültek Állami Intézetében rendezett programjaik során vitatják meg. 

 

Az első pár nap tapasztalatairól szólva a magyar koordinátor megjegyezte: bár a BKV 

munkatársai "nagyon korrekt és segítőkész hozzáállást tanúsítottak", a közlekedési társaság 

"infrastrukturális elmaradottságai" miatt még komoly nehézségeket okoz a kerekesszékesek 

mobilitásában, fővárosi közlekedésében. 

 

Gyulai Dávid hozzátette: a Combino villamosok apróbb nehézségek ellenére "szinte 

tökéletesen megfeleltek", a kisföldalatti metró Deák téri és Mexikói úti lépcsőmelletti felvonó 

liftjei ellenben "kényelmetlenül és indokolatlanul lassúak". 

 

_________________________________________________ 

 

Objektív Hírügynökség 

 

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

 

Az intézkedés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. Az 

1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek 

számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A 

konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, valamint az önkormányzati 

és nem önkormányzati fenntartású intézmények épületei jelentős részében még nem 

biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. 

 



Pályázhatnak: 

 

§ Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai 

 

§ Egyesületek 

 

§ Egyházak 

 

§ Alapítványok 

 

§ Közhasznú társaságok 

 

§ Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amely által fenntartott intézmény az alábbi 

szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, 

gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. 

 

A fejlesztés keretei között megvalósulhat: 

 

Fizikai akadálymentesítés: 

 

Épület körüli környezet kialakítása: akadálymentes parkoló, járdák, gyalogutak kialakítása; 

megközelítés: lejtők (rámpák), bejáratok, szélfogó akadálymentes kialakítása; belső 

közlekedés: folyosók, felvonók kialakítása, lépcsők akadálymentesítése; belső helyiségek, 

ügyfélforgalmi területek kialakítása: járófelületek, falburkolatok, biztonsági rendszerek, 

ügyfélforgalmi pultok, WC-mosdó helyiség kialakítása. 

 

Infokommunikációs akadálymentesítés: 

 

1. telekommunikációs rendszer kialakítása: telekommunikációs és számítástechnikai eszköz 

megfelelő kialakítása vagy átalakítása 

 

2. információs rendszer kialakítása (síkírásos, dombornyomott és Braille írásos információs 

táblák elhelyezése, színkódolt táblák, illetve ikonokkal, könnyen értelmezhető 

szimbólumokkal kiegészített táblák) 

 

3. speciális fényjelző (feliratos) és hangos tájékoztató berendezések létesítése, 

 

4. indukciós hurokrendszer biztosítása, 

 

5. burkolati vezető- és védősávok kialakítása, 

 

6. lépcsőélek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése. 

 

A pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg 2007-2008 évekre 1.022 millió forint. 

Támogatás összege: egyszintes intézmény esetén minimum 1 millió forint, maximum 10 

millió forint; többszintes intézmény esetén minimum 1 millió forint, maximum 15 millió 

forint; a kizárólag info-kommunikációs célú fejlesztés esetén minimum 1 millió forint, 

maximum 3 millió forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

 

_________________________________________________ 



 

Barikád 

 

Akadálymentesítési pályázat 

 

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter bejelentette, mostantól lehet pályázni a 

középületek akadálymenetesítésére, kerékpáros- és belterületi utak kiépítésére. Bajnai Gordon 

hangsúlyozta, szigorú minősítési feltételeknek kell megfelelnie a támogatottaknak, 

legfőképpen az akadálymentesítések területén. 

 

A pályázati kiírások néhány napon belül jelennek meg, pályázni pedig augusztus közepétől 

lehet. 

 

A pályázat nyertesi között 3,4 milliárd forintot osztanak majd szét akadálymentesítési célokra. 

A miniszter elsősorban amiatt aggódik, hogy vajon lesz-e elég az olyan szakemberből és 

szakmérnökből, aki a pályázatokat hitelesíteni tudja. 

 

A kerékpár utak fejlesztésére összesen 6,5 milliárd forintból tud gazdálkodni a tárca; 

belterületi utak fejlesztésére pedig 10 milliárd forint áll rendelkezésre. 

 

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke 

örömmel fogadta azt a hírt, mi szerint a pályázatok összeállításánál figyelembe vették az 

érintett civil szervezetek észrevételeit is. László János, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke 

pedig megpróbálja rávenni saját önkormányzatait, hogy pályázzanak kerékpárutak építésére. 


