
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Főjegyző asszonynak küldött megkeresése kapcsán tájékoztatjuk, hogy a látássérültek Budapest belterületén való ingyenes 

közlekedése ügyében hivatalunkhoz több megkeresés és képviselői kérdés is érkezett, az M3 metróvonal infrastruktúra 

rekonstrukció projekt kapcsán. 

Az M3-as metró pótlása során szükséges kapacitást a 45 másodpercenként közlekedő M3-as pótló autóbuszok és további 

alternatív autóbuszjáratok biztosítják. Ezeknek a járatoknak mindegyikén igénybe vehető a látássérülteknek és a vonatkozó 

kormányrendelet „Fogyatékos személyek utazási kedvezménye” része alapján járó díjmentes helyi utazási lehetőség. 

A BKK Zrt. megrendelésű pótló- és ráhordó, valamint alternatív útirányban közlekedő autóbuszokon kívül a Budapest- 

bérlettel rendelkező utasoknak a vonatok budapesti használata a kényelmesebb eljutást segítő, kiegészítő utazási lehetőség, 

tehát nem a metrópótlás része. Ez a lehetőség a Budapest-bérlettel rendelkező utasok számára a 2010- ben a Budapest 

Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján korábban is biztosított 

volt, amely révén igénybe vehetik Budapest közigazgatási határain belül a MÁV-Start Zrt. meghatározott járatait. A MÁV-

Start Zrt. döntése értelmében Budapest-Nyugati és Kőbánya-Kispest, valamint Ferihegy vasútállomások között közlekedő 

vonatokon - a metró lezárásának idejére, a szabad kapacitásra tekintettel - az egyébként pótdíj fizetése mellett igénybe 

vehető járatokon is a Budapest-bérletes utasok pótdíj váltása nélkül utazhatnak. 

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a látássérültek számára 

a helyközi közlekedésben, így a vasúton is 90%-os mértékű jegy- és bérletkedvezményt állapít meg. A helyközi járatok 

díjszabásának és utazási kedvezményeinek esetleges módosítása mind a BKK Zrt., mind pedig Budapest Főváros 

Önkormányzatának hatáskörén túlmutat, ebben a helyközi közlekedés ellátásáért felelős Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnak van hatásköre. 
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Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy kérésükkel Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős 

államtitkár úrhoz forduljanak. 

Budapest, 2019. július 12. 
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