AKADÁLYMENTESSÉGI ÉS
EGYETEMES TERVEZÉSI
SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A
KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSOK
TERVEZÉSÉNÉL, KIVITELEZÉSÉNÉL
jelen és jövő

BKK esélyegyenlőségi filozófiája
•

Budapest stratégiai céljai:
•

Budapest 2030

•

Balázs Mór-terv: esélyegyenlőség, akadálymentes
környezet megteremtése

•

Országosan, így Budapesten jelenleg nincsenek egységesen
elfogadott akadálymentesítési elvek.

•

A közlekedési infrastruktúra és eszközállomány folyamatosan
fejlődik, azonban átlagos állapota továbbra is leromlott, az
akadálymentesség messze nem teljes körű.

•

Rendszereink kialakításában minden esetben törekszünk a
minél szélesebb körű hozzáférés biztosítására, meglévő
egységek akadálymentesítésére és új egységek egyetemes
szemlélettel való tervezésére.
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•

A felhasználók képességeinek különbözőségét figyelembe véve biztosítja tárgyak,
illetve az épített környezet önálló használatát.

•

Az épített és tárgyi környezet egyetemes tervezése és akadálymentesítése során
elengedhetetlen a megfelelő szakmérnöki tudás, továbbá az érintettekkel való
egyeztetés.

•

Mindenkire tervezve
– 5 fogyatékossági csoport
– Átmenetileg megváltozott képességűek
– Más speciális képességűek

Forrás: internet

Egyetemes tervezés
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Demográfia
•

•

•

•

A 2011-es népszámlálási adatok alapján
a magyar társadalom közel 5%-a
minősül fogyatékossággal élőnek,
azonban a ténylegesen
akadályoztatottak száma ennél jóval
magasabb.
idősek, nehezen mozgók, túlsúlyosak,
terhes kismamák, babakocsisok, vagy
nehéz csomaggal utazók
Egyes becslések szerint az akadálymentes
környezetet igénylők aránya országosan
akár 10-15% is lehet.
A közép-magyarországi régióban az
országos átlagnál magasabb a
fogyatékossággal élők, a születő
gyermekek és idősek aránya is.
A BKK-nak kiemelt feladata a
közterületek, járművek és egyéb
létesítmények egyenlő használatának
biztosítása.

A fogyatékosság típusa

Összesen

Összlakosság
9 937 628

Mozgássérült

227 633

2,3%

71 086

0,7%

8 807

0,1%

36 685

0,4%

2 522

0,0%

Mentálisan sérült (pszichés sérült)

44 617

0,4%

Nagyothalló

61 418

0,6%

Siket

8 193

0,1%

Siketvak (látás- és hallássérült)

3 138

0,0%

12 377

0,1%

8 951

0,1%

44 488

0,4%

2 017

0,0%

34 791

0,4%

467 388

4,7%

Gyengénlátó, aliglátó
Vak
Értelmi fogyatékos
Autista

Beszédhibás
Beszédfogyatékos
Súlyos belszervi fogyatékos
Egyéb
Ismeretlen
Fogyatékossággal élők

A fogyatékossággal élők aránya Magyarországon. Forrás: KSH, 2011.
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Metró jármű, állomási infrastruktúra
•

Az M1 jelenleg nem
akadálymentes.

•

Az M2 vonalon az Örs
vezér tere, a Pillangó
utca és a Puskás Ferenc
Stadion állomás
akadálymentes

•

Az M3 vonalon az Árpád
híd M és a KőbányaKispest M állomás
(részben) akadálymentes.

•

Az M4 összes állomásán
található lift, azaz
mindegyik
akadálymentesített.
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Villamos járműpark
•

Jelenleg a 4-es és 6-os vonalán
közlekednek alacsonypadlós Combino
villamosok, a 3-as, a 17-es és a 19-es
vonalán alacsonypadlós CAF
villamosok.

•

Hétvégenként az 1-es villamos vonalán
minden jármű akadálymentesen
használható.

•

Járművenként két-két ajtó
akadálymentesen igénybe vehető.

•

A belső térben padlómatricával jelölt
terület van fenntartva a rászorulók
számára.

•

2015-16-ban összesen 35 db rövid és
12 db hosszú CAF villamos állt
forgalomba.

•

A megkötött szerződés alapján további
77 db lehívása lehetséges, ha a források
rendelkezésére állnak.
6

Busz járműpark
•

A vonalak 99%-a részlegesen vagy
teljesen akadálymentes, azaz szinte
minden buszmegállóban fel lehet szállni
akadálymentes autóbuszra.

•

2016. nyári iskolaszünet óta hétvégente
minden nappali vonalon az összes
beosztott jármű alacsonypadlós.

•

További buszbeszerzéseknek
köszönhetően 2018-ra várhatóan
minden vonalon tudunk
alacsonypadlós szolgáltatást nyújtani.
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Troli járműpark
•

A kerekesszékkel, babakocsival
közlekedők az alacsonypadlós
járművekre a középső ajtónál tudnak
felszállni, ahol többnyire a kerekesszéket is rögzíthetik.

•

Minden vonalon közlekednek
alacsonypadlós járművek, melyek
indulási időpontjait
a menetrendekben aláhúzással jelöljük.

•

Hétvégente pedig kizárólag
alacsonypadlós kocsik közlekednek a
hálózaton.

•

2015-16-ban összesen 20 db szóló és
16 db csuklós Solaris troli áll
forgalomba.

•

A megkötött szerződés alapján további
72 db lehívása lehetséges, ha a források
rendelkezésére állnak.
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Komplex közútfelújítások
•

•

A BKK a komplex közútfelújítások
tervezésénél és átépítésénél figyelembe
veszi a fogyatékkal élők szempontjait:
•

A gyalogátkelőhelyek mentén
süllyesztett szegélyek épülnek,

•

ezek mentén taktilis jelek kerülnek
elhelyezésre,

•

a lámpák hangjelző berendezéssel
szerelten kerülnek ki.

Budapesten jelenleg 252 gyalogátkelő
nevezhető teljesen akadálymentesnek.
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Köztérfejlesztések

• Széll Kálmán tér

– Új akadálymentes kapcsolatok.
– Biztonságos, a gyalogosok igényeit
követő köztéralakítás.
– A mozgáskorlátozottakat süllyesztett
szegélyek segítik.
– A Várfok utcai buszmegállók az új
támfalépületen keresztül új és önálló
lifttel is megközelíthetőek lesznek.
– Vakok és gyengénlátók számára minden
kritikus helyen taktilis jelek készültek.

•

Határ út

– Új, biztonságos gyalogátkelőhelyek.
– Akadálymentesen elérhető villamos- és
buszmegállók.

• Görgey u. felújítása

– Komplex közterület-megújítás 3
megálló, a járdák és
gyalogátkelőhelyek
akadálymentesítésével
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Villamosmegállók akadálymentesítése

• 1-es, 3-as villamos fejlesztése
– 61 megálló peronjai épültek át a BKK
tervezési útmutatójában rögzített
elvek szerint 2014-ben

•

Budai fonódó villamoshálózat
– 40 megálló peronjai már átépültek
2016-ban.
– Az óbudai szakasz hiányzó két
megállója (Selmeci u., Margit kórház)
2018. nyarán épül át
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Ügyfélközpontok
Meglévő akadálymentes funkciók:
• akadálymentes bejárat
• akadálymentes (térdszabad) pult és
iratkitöltési lehetőség
• taktilis jelek
• észlelhetőségi matricák
• kontrasztos felületképzés
• indukciós hurok nagyothallók részére
• jelbeszéd szolgáltatás (Hallatlan
Alapítvány) siketek részére
• Jelbeszédes tablet (Pilot funkció –
Ferenciek terén)
Tervezett fejlesztések:
• mobil ülőhely (nehezen mozgók
részére)
• sorszámhúzó rendszer fejlesztése
(vakok és gyengénlátók részére)
• Jelbeszédes tablet funkció kiterjesztése
a teljes hálózatra.
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ATS
Meglévő funkciók:
• FUTÁR kijelzők szövegtartalmának
felolvasása
• Hangbemondás jelzőlámpás
csomópontokban
• Metró mozgólépcsők hívójeleinek
aktiválása
Tervezett funkciók:
• A járat számjelzésének és
célállomásának bemondása a jármű
külső hangszóróin (CAF)
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FUTÁR
•

FUTÁR mobil applikáció
– Fejlesztés alatt van a FUTÁR mobil
applikáció vakok és gyengénlátók
számára is használható verziója

•

FUTÁR kijelzők
– A vakok számára már működik a Futár
kijelzőkön a felolvasási funkció, a
szükséges távirányítókhoz a Vakok
Intézeténél lehet hozzájutni.
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GYERE
•

A BKK a következő években kívánja
városszerte elterjeszteni Gyalogos
Eligazító Rendszerét (GYERE)

•

Helyi lakosok és látogatók számára
egyaránt releváns tartalom

•

Egységes, a közösségi közlekedési
megállók és gyalogos aluljárók
utastájékoztató rendszerével
összehangolt jelzéskép

•

Letisztult, kortárs megjelenés

•

Online felületen és köztéri totemeken
egyaránt elérhető információk - FUTÁR
integráció

15

Jegyautomata
•

A BKK-automaták jelentős változást
hoztak az értékesítési hálózat térbeli és
időbeli lefedettségét illetően.

•

A város számos pontján, valamint az
agglomerációban a nap 24 órájában
elérhetővé váltak a BKK termékei.

•

Az MVGYOSZ-szel együttműködve
jelenleg is zajlik a vak és látássérült
ügyfeleink számára készített
menürendszer fejlesztése.

•

Az automaták döntő többsége
kerekesszékkel megközelíthető. Ez alól
kivételt elsősorban az aluljárókban és
metróállomásokon elhelyezett
berendezések jelentenek.
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Jövőbeni gyorsvasúti fejlesztések
•

Az M1-es metró felújítását európai uniós
forrásból tervezzük, a legtöbb
állomáson lift segíti az akadálymentes
közlekedést.

•

Az M3-as metró tervezett felújításakor is
szem előtt tartjuk az esélyegyenlőségi
igényeket. Az állomások többsége lifttel
megközelíthető lesz.

•

A HÉV-vonalak felújítása,
akadálymentesítése állami feladattá
vált, az M2 gödöllői HÉV összekötése
tervezés alatt van.
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Aluljárók rekonstrukciója
Szempontok:
• Biztonságos, akadálymentes
gyalogosforgalom feltételeinek a
biztosítása az érintett csomópontokban
(akár felszínen is),
• mozgásukban és érzékelésükben
korlátozottak segítése,
• az egységes, rendezett arculat
megteremtése,
• üzletek kulturált megjelenésének
biztosítása,
• egységes és átlátható utastájékoztatás
kialakítása,
• közbiztonság feltételeinek javítása,
• meglévő és újonnan kialakított
szerkezetek állagvédelme.
Tervezett fejlesztések:
• M3 aluljárók felújítása a metróvonallal
párhuzamosan várhatóan 2019-re.
• Blaha Lujza téri, Astoria, Deák Ferenc
téri aluljárók felújítása további ütemben.
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Elektronikus jegyrendszer
•

Az elektronikus jegyrendszer
bevezetéséhez szükséges lesz a
gyorsvasúti vonalak állomásain a be- és
kilépési pontok kontrollálása, vagyis
beléptetőkapuk telepítése.

•

Felszíni járművek fedélzetén érvényesítő
készülékek lesznek felszerelve.

•

A kapuk 60 cm széles normál és 90 cm
széles akadálymentes kivitelűek, így
kerekesszékkel, nagyobb csomagokkal,
babakocsival is könnyen át lehet jutni
rajtuk.

•

Az akadálymentes kapukhoz taktilis
vezetősávok telepítése.

•

A rendszer bevezetése 2018 folyamán
várható.
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Tervezési útmutatók
•

Számos nagyváros rendelkezik arculati
kézikönyvvel, ami rögzíti egyebek mellett
a közterületek alakításának módját,
formáját és így az akadálymentesítés
alapvető elveit is.

•

A BKK 2015. során publikálta honlapján az
ügyfélközpontok, villamos- és
autóbuszmegállók, továbbá aluljárók
tervezési útmutatóit is, melyek holisztikus
módon mutatják be tervezőknek ezen
létesítmények tervezésének alapelveit.

•

2017. folyamán tervezzük egy minden
üzletágra vonatkozó
akadálymentesítési útmutató
összeállítását.

•

http://www.bkk.hu/tervezoknek/
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Köszönöm a figyelmet!
G y a b r o n k a Pé t e r
projektvezető – akadálymentességi referens
p e t e r. g y a b r o n k a @ b k k . h u
+36-70-443-3813

