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Tárgy: A légi járműveken utazó szülők és idős személyek pontos tájékoztatása

A jogi szabályozás tekintetében a légi közlekedés az az ágazat, ahol az utasok a legkiterjedtebb 
jogokkal rendelkeznek. A légi közlekedésre vonatkozó jogszabályok részeként konkrét rendelet 
(1107/2006/EK) rögzíti a légi járműveken utazó, fogyatékkal élő személyek és csökkent 
mozgásképességű személyek jogait. Az e rendelet által biztosított elvek között találjuk az 
akadálymentesítés, a megkülönböztetésmentesség, a segítségnyújtás és a hozzáférhető formában 
nyújtott tájékoztatáshoz való jogosultság elvét.

Sajnálatos módon azonban a kívántnál jóval csekélyebb számban vannak azok az utasok, akik 
tisztában vannak jogaikkal.  Bár a fogyatékkal élő személyek nagyrészt ismerik jogaikat, az 
idősebbekről és a gyermekeikkel egyedül utazó anyákról vagy apákról (ti. a koruk következtében 
mobilitásukban korlátozott személyekről) ez már sokkal kevésbé mondható el.

Figyelmet érdemlő tény, hogy mind a fogyatékkal élő, mind a csökkent mozgásképességű személyek 
számára fenntartott létesítmények – tájékoztatási pontok, mosdók és felvonók – jelölésére ugyanaz a 
szimbólum használatos (tolókocsis személy kék háttér előtt). A csökkent mozgásképességű 
személyek gyakran úgy vélik, hogy a szóban forgó létesítmények kizárólag a fogyatékkal élő 
személyek számára vannak fenntartva. A reptéri alkalmazottak is gyakran ugyanerre a 
következtetésre jutnak, ami megmagyarázza, hogy miért nem nyújtanak ilyen irányú tájékoztatást. 
Egyértelmű, hogy az utasok jogaikat a szimbólum, és nem az 1107/2006/EK rendelet alapján 
értelmezik. A jelenleg használatos grafikai szimbólum a rendelet szerint segítségre jogosult 
személyeknek csak bizonyos körére vonatkozik.

A fentiek tükrében nem véli-e úgy a Bizottság, hogy egy olyan, új szimbólumot kellene javasolni az 
Unió valamennyi repülőterén való használatra, amely oly módon ábrázol egy csökkent 
mozgásképességű személyt, hogy azt az idős személyek és a gyermekeikkel egyedül utazó anyák és 
apák is magukra vonatkoztassák? Nem gondolja-e a Bizottság, hogy a rendelet címének említenie 
kellene az anyákat és apákat, valamint az idős személyeket?
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