
 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ  
ÉS SZABÁLYZAT  

A PEDIBUS SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZT VEVŐK  
KÖTELEZŐ VISELKEDÉSI NORMÁIRA 

 
Mi a PEDIBUS? 
 
A Pedibus (magyarul „lábbusz”) nem más, mint iskolás gyerekek csoportos, gyalogos iskolába járása szervezett 
formában, felnőtt kísérettel. 
A csoport meghatározott útvonalon, rögzített menetrend szerint jut el az iskolába, ugyanúgy, mint  egy buszjárat, 
csatlakozni előre kijelölt „megállókban” lehet.  
 
Miért jó a PEDIBUS? 
 

➢ A gyalogos/kerékpáros iskolába járás napi rendszeres mozgást jelent a szabadban. 

➢ Csökken általa az iskolák környékén a reggeli forgalmi dugó, ezáltal a levegőszennyezés és a zajterhelés, 
továbbá a közlekedési balesetek valószínűsége. 

➢ Mindez a szülők tehermentesítését is jelenti időben, energiában egyaránt. 

➢  A lábbuszok szervezése és működtetése a közösség együttműködését igényli, ezáltal is ösztönözve a 
kapcsolatteremtést, közösségépítést. 

➢ A reggeli közös iskolába járás pedagógiai funkciót is betölt, mivel a gyerekek elsajátítják és gyakorolják 
a biztonságos közlekedést, de ugyanígy szerephez juthat a környezeti nevelés is.  

 
Hogyan működik a PEDIBUS? 
 

I. Menetrend:  
 

Reggelente a gyerekek meghatározott megállókban és időpontokban csatlakozhatnak a 
PEDIBUS-hoz. A PEDIBUS első, két próbajáratának nyomvonalát, menetrendjét lásd a 
plakáton.  
 

II. A gyermekekre, önkéntes kísérőkre vonatkozó szabályok: 
 

1. A járatokat legalább két felnőtt kíséri. Az önkéntes kísérők regisztrálásra kerülnek, és a járatok 
vezetésére felhatalmazást kapnak. Önszerveződő módon, előre meghatározott időbeosztás 
szerint kísérik a járatokat, megfelelő helyettesítési rendszerrel felkészülve a váratlan 
helyzetekre is (pl. betegség, egyéb sürgős elfoglaltság). Azonosító kártyájukat a ruházatukra 
tűzve viselik.  

2. A kísérők a Pedibus-szolgáltatás keretében kizárólag a programba beregisztrált gyermekeket 
kísérhetik. Csak azok a gyermekek vehetik igénybe a szolgáltatást, akiknek a szülője/törvényes 
képviselője az erre vonatkozó jelentkezési lapot kitöltötte. 

3. A megállóhelyeken, gyülekezési pontokon pontosan kell megjelenni. Amennyiben egy gyermek 
elkésik, és a megadott időpontban nincs a megállóhelyen jelen, a PEDIBUS nem várja be. Ilyen 
esetekben a szülőknek/törvényes képviselőknek önállóan kell gondoskodni a gyermek iskolába 
juttatásáról. 

4. A járatok rossz időjárás esetén (pl.esőben, hidegben is) is indulnak, ezért a gyerekek az 
időjárásnak megfelelő ruházatot (esőkabát, vizálló cipő, meleg ruházat) viseljenek. 

 
 
 
 



 

 

5. A gyermekek az úton kötelesek a kísérők utasításait, és az alábbi magatartási szabályokat 
betartva végighaladni: 

- szaladni, lökdösődni, másokat a közlekedésben akadályozni, inzultálni nem szabad; 
- tartani kell a sort; 
- követni kell a kísérők utasításait; 
- tisztelettudóan kell viselkedni a kísérőkkel. 

 
6. A magatartási szabályok be nem tartása, és a járat biztonságosságának, pontos 

menetrendjének veszélyeztetése a gyermekek szóbeli, és a szülők két alkalommal történő 
írásbeli figyelmeztetése után harmadik alkalommal a szolgáltatásból való kizárást 
eredményezheti. 

7. Felelősséget az esetleges személyi és vagyoni károkért a Program szervezői nem vállalnak. 
 

 

III. Egyéb tudnivalók, biztonsági intézkedések:  
 

1. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes.  
2. A gyermekek biztonsága érdekében a kísérők speciális közlekedés-biztonsági oktatáson vesznek 

részt. 
3. A szolgáltatást az útvonalra kiemelt figyelmet fordító iskola-rendőrök és közterületfelügyelők is 

támogatják.  
4. Gödöllő Város Önkormányzata a PEDIBUS-programot a szervezeti rendszer kialakításán túl a 

biztonságot szolgáló különböző láthatósági segédeszközökkel támogatja. 
 
PEDIBUSZ-szolgáltatásra való feliratkozás: 
 
A PEDIBUSZ-járatra a programban részt vevő iskolákban igényelhető jelentkezési lap kitöltésével lehet 
bejelentkezni. 
Új útvonalakra való írásbeli szülői kezdeményezéseket az év folyamán folyamatosan fogadunk a 
pedibus@godollo.hu e-mail címen. További járatok indításáról a kísérleti útvonalak tapasztalatainak kiértékelése 
után, az érintett iskolával, és a rendőrséggel való együttműködésben dönt az önkormányzat. 
 


