
A Thália Színház fizikai és szolgáltatási elérhetősége 

fogyatékkal élők számára 

 

Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy színházunk személyzete felkészült a 

fogyatékkal élő emberek fogadására és örömmel segít a nehézségek áthidalásában. 

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy színházunk előadásaira interneten 

keresztül is megvásárolhatják jegyeiket. 

 

 

 

Tájékoztató mozgássérültek számára 

 

Színházunk megközelítése tömegközlekedéssel megoldható. Az épülettől néhány 

méterre áll meg a 70-es és a 78-as trolibusz, amely járatok már alacsonypadlósak. 

Körülbelül 5 percre található az alacsonypadlós 4-6-os villamos Oktogon -, valamint a 

105-ös busz Opera, illetve Oktogon megállója. Ezen buszok többsége a BKV Zrt. 

menetrendje szerint szintén alacsonypadlós járat.  

A színházig vezető úton a járdaszegélyek kellően süllyesztettek, így a 

kereszteződésekben történő átjutás nem ütközik nehézségekbe, azaz többnyire 

önállóan használhatók. Színházunk gyalogos megközelítése jelzőlámpával ellátott 

kijelölt gyalogosátkelőkön keresztül történhet. 

Az M1-es metró Opera megállójában a korlátlift használhatósága kérdéses. Ha ez 

nem működtethető, akkor a megálló nem akadálymentes! 

A közelben a Hajós utca -Andrássy út sarkon két darab mozgáskorlátozottak 

számára fenntartott parkolóhely van, de az Opera felújításának ideje alatt nem 

használhatóak! 

 

Színházunk főbejárati üvegezett ajtajai kézi nyitásúak, ezek ajtószárnyait az 

előadások kezdete előtt egy órával kitárjuk. A főbejáratnál nincs kapucsengő, 

jelzőberendezés! A napközbeni jegypénztárba történő bejutáshoz az itt szolgálatot 

teljesítő portás nyújt személyi segítséget.  



 Az előtérben üzemelő jegypénztárnál kihelyezett nagyszínpadi alaprajz kellő 

segítséget nyújt a megfelelő ülőhely kiválasztásában. 

Az előtérből szintén üvegajtókon át juthatnak be nézőink az előcsarnokba. A 

földszinti közönségforgalmi térben akadálymentesen lehet közlekedni, nincs 

szintkülönbség. Az előcsarnokban jobbra található az akadálymentes mosdó, mely 

elegendő helyet biztosít a kielégítő használatra (elölről és az egyik oldalról is 

megközelíthető a wc csésze), mobil kapaszkodó biztosított a jobboldalról és fix a fal 

mellett, a baloldalon. A mosdókagyló elhelyezése megfelelő magasságba került, 

térdszabad kialakítású. A tükör és a szappanadagoló jól használható, a helyiségben 

polc és fogas is található. A vészjelző a szomszédos ruhatárban ad fényjeleket.  

Az előcsarnokban a ruhatár pultja megfelelő magasságú a kerekesszékes látogatók 

számára. A földszinti kisbüfék pultjai magasabbak és nincs térdszabad részük, ezért 

javasoljuk, hogy a rövidke pultok végein kezdeményezzék a kiszolgálást!. 

A félemeleti nézőtéri büfé gyalogosan lépcsőn, vagy kerekesszékkel munkatársaink 

segítségével a Télikert földszintjéről induló személylifttel közelíthető meg (félemeleti 

megálló). 

 

A színház három színpaddal rendelkezik: Nagyszínpad, Arizona Stúdió és a Télikert.  

 

Nagyszínpad 

A nézőtérre való bejutást küszöb, lépcső vagy keskeny ajtó nem akadályozza. A 

padlózat padlószőnyeggel borított, ami keréktapadást okozhat. A felület egyenletes, 

a terem felé enyhén lejt. A nézőtéri ajtók kétszárnyúak, melyek kitárásával a bejutás 

kerekesszékkel megoldható. 

A Nagyszínpad esetében minden második széksor végein van hely kerekesszéket 

használók számára. Azon nem kerekesszékes mozgáskorlátozott személyeknek, 

akiknek nehézségbe ütközik térdízületeik behajlítása, a jegyvásárlásnál érdemes 

figyelniük arra, hogy a rövidebb széksorok szélein vannak térdszabad helyek. 

 

Arizona Stúdió 

Az Arizóna Stúdió esetében az előcsarnokból balra nyíló folyosón át juthatunk el 

szintkülönbség nélkül a nézőtér bejáratához. Kerekesszéket használók nézőtéri 



munkatársaink segítségével egy kis kerülővel egy kétszárnyú ajtón keresztül 

juthatnak a nézőtérre.   

A nézőtéri székek nem rögzítettek, előadásonként változhat az elhelyezésük. 

Javasoljuk, hogy a jegyvásárláskor jelezzék a kerekesszék elhelyezésének igényét, 

munkatársunk a körülmények ismeretében a legjobb megoldást fogja javasolni. 

Azon nem kerekesszékes mozgáskorlátozott személyeknek, akiknek nehézségbe 

ütközik térdízületeik behajlítása, a jegyvásárlásnál érdemes figyelniük arra, hogy a 

szélső székeken tudnak kényelmesen elhelyezkedni. 

 

Télikert  

Színházunk főbejáratán és az utcai külön bejáraton keresztül is megközelíthető. A 

helyszín akadálymentes, kerekesszékkel a földszintről induló személylifttel minden 

szint megközelíthető. A nézőtéren egy kerekesszék, mellette egy fő kisérő fér el. 

Tekintettel arra, hogy a gyerekeknek szóló előadásainkat itt tartjuk, a női mosdóban 

pelenkázót alakítottunk ki. 

 

 

 

Tájékoztató látássérültek számára 

 

Színházunk megközelítése tömegközlekedéssel megoldható. Az épülettől néhány 

méterre áll meg a 70-es és a 78-as trolibusz, amely járatok már alacsonypadlósak. 

Körülbelül 5 percre található a színháztól az alacsonypadlós 4-6-os villamos Oktogon 

-, valamint a 105-ös busz Opera, illetve Oktogon megállója. Ezen buszok többsége a 

BKV Zrt. menetrendje szerint alacsonypadlós járatok. Szintén a Thália Színházhoz 

közel található az M1-es metró Opera megállója. 

A bejáratig vezető úton a járdaszegélyek kellően süllyesztettek, így a 

kereszteződésekben történő átjutás nem ütközik nehézségekbe, azaz önállóan 

többnyire használhatók, bár vezetősávok nincsenek kialakítva. 

Színházunk gyalogos megközelítése jelzőlámpával ellátott kijelölt gyalogosátkelőkön 

keresztül történhet. Ezekben nem működik hangjelzés. 



Az Andrássy úton és a Nagymező utcában több étterem is teraszt működtet, melyek 

leszűkítik a járda szélességét. Ez a körülmény megnehezíti a bejárat önálló 

megközelítését. 

Színházunk főbejárati üvegezett ajtajai kézi nyitásúak, ezek ajtószárnyait az 

előadások kezdete előtt egy órával kitárjuk. A főbejáratnál nincs kapucsengő, 

jelzőberendezés! A napközbeni jegypénztárba történő bejutáshoz az itt szolgálatot 

teljesítő portás nyújt személyi segítséget.  

 Az előtérben balra található a jegypénztár.  

Az előtérből szintén üvegajtókon át juthatnak be nézőink az előcsarnokba.  

A földszinti közönségforgalmi területeken akadálymentesen lehet közlekedni, nincs 

szintkülönbség. A padlózat felülete egyenletes, enyhén csillogó márvány,  sötét és 

világos színből van összeállítva, ami vezetősávként is használható. Az előcsarnok 

megvilágítása általános szórt fényű. Az előcsarnok falain nagyméretű tükrök is 

vannak, melyek a látáskorlátozottak számára a tájékozódást megzavarhatják. 

Az előcsarnokból balra nyíló folyosón keresztül közelíthetők meg a mosdók, a ruhatár 

a jobb oldalon van. A Nagyszínpad előterében találhatóak a földszinti kisbüfék, a 

nézőtéri nagybüfé a félemeleten helyezkedik el. 

 

Nagyszínpad 

A nézőtérre való bejutást küszöb, lépcső vagy keskeny ajtó nem akadályozza. A 

padlózat padlószőnyeggel borított. A felület egyenletes, a terem felé enyhén lejt. A 

teremajtók kétszárnyúak, melyeket függöny keretez, ezeket előadás előtt és a 

szünetekben, ill. az előadás végén elhúzzuk. 

A földszinten és az erkélyen rögzített, hagyományos zsöllye-székeken, a 

páholyokban párnázott thonet székeken élvezhetik előadásainkat. A gyengénlátó 

személyek számára érdemes az első sorok egyikében helyet foglalni a közelség és a 

megfelelő megvilágítás miatt. 

Az erkélyhez és a páholyokhoz lépcsőn lehet feljutni. A lépcsősor egy emeleten át 

vezet fel, kényelmes lépcsőfokokkal, mindkét oldalon kapaszkodási magasságban 

korlát található. A lépcsők azonos magasságú és járólap szélességű fokokkal 

rendelkeznek. 

A lépcsőfokok kontrasztossága nem biztosított, a sötét színű padlószőnyeggel 

borított lépcsőfokok élei jelzéssel nincsenek ellátva. 



 

Arizona Stúdió 

Az Arizóna Stúdió nézőtér bejáratához  az előtérből egy folyosón át juthatunk el. 

Szintkülönbség nincs, a megvilágítás elfogadható. A zavartalan bejutáshoz nézőtéri 

munkatársaink személyes segítséget nyújtanak.  

A székek nem rögzítettek, előadásonként változhat az elhelyezésük. A nézőtér 

elrendezéséről és az előadás megvilágításáról a jegyvásárláskor szíveskedjenek 

tájékoztatást kérni. 

 

 

Télikert 

A színház főbejáratán és az utcai külön bejáraton keresztül is megközelíthető. A 

helyszín akadálymentes, a földszintről induló személylifttel minden szint 

megközelíthető. A lépcsőházban a lépcsőfokok kontrasztossága biztosított, az élei 

jelzéssel ellátottak. 

Tekintettel arra, hogy a gyerekeknek szóló előadásainkat itt tartjuk, a női mosdóban 

pelenkázót alakítottunk ki. 

A nézőtér lépcsőzetes kialakítású, a lépcsőfokok kontrasztossága biztosított, az élei 

jelzéssel ellátottak, élfénnyel megvilágítottak. 

A nézőtéren rögzített, hagyományos zsöllye-széksorok találhatóak. 

 

Színházunk megkeresés esetén, előzetes egyeztetést követően, nyitott az előadások 

narrációjának megszervezésére. 

 

 

 

Tájékoztató hallássérültek számára 

 

A helyszínen történő jegyvásárlás a jegypénztár üvegablakán keresztül valósulhat 

meg, melynek megvilágítása elfogadható fényű, így a szájról olvasás lehetősége 

adott. A pénztáros és a vásárló közötti kommunikációt beszéd-kihangosító segíti. A 

pénztárnál indukciós hurok nincs telepítve. 

A színházban információs táblák, feliratok segítik a tájékozódást. 



A Nagyszínpad és a Télikert teljes nézőtere induktív hurkos rendszerrel ellátott, 

melyet automatikusan bekapcsolunk minden előadáson.  

Az Arizona Stúdióban  induktív hurokerősítés nincs, mikrofonos erősítést nem 

alkalmazunk. 

 

Bizonyos időközönként, vagy megkeresés esetén az előadásokat jelnyelvi 

tolmácsolással közvetítjük. Ezekről az alkalmakról honlapunkon, illetve 

jegyvásárláskor tudnak tájékozódni kedves nézőink. 

 

 

Tájékoztató értelmi sérültek számára 

 

Színházunk előzetes megkeresés esetén szívesen elkészíti az adott előadás 

szövegkönyvének könnyen érthető verzióját, és azt eljuttatjuk az érdeklődők 

számára. 

Színházunkban információs táblák és feliratok segítik a tájékozódást.  

 

 

Tájékoztató halmozottan sérültek számára 

 

A halmozottan sérült látogatók számára a mozgás-, látás- hallás- és értelmi sérült 

látogatók kapcsán leírtaknál megtalálhatók a jellemző információk. Színházunk 

igyekszik minden speciális igénynek megfelelni, személyzetünk felkészült a 

fogyatékkal élő nézők fogadására és örömmel segít a nehézségek áthidalásában. 

 

Tájékoztató siketvakok számára 

 

A siketvak nézőink számára a látás- és hallássérülteknek szóló leírtaknál 

megtalálhatók a jellemző információk.  

 

Színházunk előadásaira interneten keresztül is lehet jegyet vásárolni. 

Színházunk személyzete felkészült a fogyatékkal élő emberek fogadására és 

örömmel segít a nehézségek áthidalásában.  



 


