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 Az akadálymentesség az emberiség, így az építészettörténet számára is nagyon 
fiatal fogalom. Az önálló élet mozgalom sok más, az egyenjogúsággal, kapcso-
latos mozgalommal együtt a múlt század 60-as éveiben, az USA-ban indult. 

 Ezzel párhuzamosan Európában, elsôsorban a skandináv országokban, a funk-
cionális szemlélet, a társadalom nyitottsága elindította a fogyatékos emberek 
integrációját a társadalomba. Az a törekvés, hogy a környezet és a szolgáltatá-
sok fogyatékos emberek számára is elérhetôek legyenek, 

„egyetemes tervezés” (lásd 2. fejezet) filozófiává szélesítve, 
a társadalom egésze számára használhatóbb és élhetôbb 
tárgyi és társadalmi közeget jelenthet. A társadalom szer-
kezetének átalakulásával, az életkor kitolódásával, a fo-
gyatékos emberek munkavállalásával, a segédeszközök 
ro hamos fejlôdésével a használhatóság igényének való 
megfelelés nem csupán jogszabályokban elôírt követel-
mény, de a mai építési piacot uraló megrendelôi, befektetôi 
kör számára is megtérülô beruházás lesz. Megtérül egy-
részt, mert a vállalkozás társadalmi felelôsségvállalását 
szimbolizálja, s megtérül pusztán a bevételek oldalán, hi-
szen a társadalom több mint 10%-át jelentô fogyatékos ember is fogyasztó-
vá válhat. Jelenleg az államé a fôszerep ebben a kérdésben, hiszen egyrészrôl 
támo gatnia kell a fogyatékos embereket abban, hogy ép társaikhoz hasonlóan 
tanulhassanak és dolgozhassanak, másrészt a társadalmat kell felkészítenie a 
fogyatékos emberek elfogadására és befogadására.

 Egy ország, egy nép felelôsségérzetét, nyitottságát, természetesen anyagi jólét-
ét is tükrözi az a mód, ahogyan az akadálymentesség kérdéséhez viszonyul.

  Leszûkítve a kérdést az építészet, belsôépítészet területére, ennek a gondolko-
dásnak a legérzékelhetôbb megnyilvánulása maga az épített, tárgyi környezet.

  A mindenki által használható környezet tervezése elsôsorban szemlélet, 
másodsorban anyagi feltételek, technikai eszközök kérdése. Ez a kijelentés ter-
mészetesen az új épületeinkre vonatkozik, a meglévô épületállomány akadály-
mentessé tétele, különösképpen a mûemléki épületek esetén sokszor komoly 
nehézségekbe ütközik. 

Egy. Bevezetés

1 . Bevezetés

ÖNÁLLÓ ÉLET MOZGALOM

Az önálló életvitel életfilozó fia megváltoztatja 

a súlyos fogyatékossággal élô szemlélet módját. 

Az önállóan élô sérült emberek elfordulnak a 

hagyományos rehabilitációs szemlélet tôl, mely a 

sérült embert próbálja adaptálni az adott környezet-

hez, amelyet nem a sérültek számára alakítottak ki. 

Ôk azt állítják, hogy a környezetet kell adaptálni 

a sérült emberek szükségleteihez, mely nem pénz, 

hanem elsôsorban odafigyelés kérdése.
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  A szemlélet oktatása, mely a skandináv példa alapján már az óvodás korral 
el kell, hogy kezdôdjön, hozhat olyan fordulatot, mely már egy épület, tér, 
vagy tárgy elsô vázlatainak papírra vetésekor természetes módon kezeli a teljes 
körû akadálymentes használat kérdését.

  Mindannyiunkban él az a félelem, hogy egy „design for all” szellemben 
fogant épület uniformizált, szinte kórházszagú, szájbarágós megoldásaival 
minden eleganciát nélkülöz. Mindezek cáfolataként ebben a tananyagban, il-
lusztrációként olyan hazai és nemzetközi példák is szerepelnek, melyek, ha 
nem is felelnek meg az akadálymentes használat minden követelményének, 
ám az építészeti-belsôépítészeti hozzáállás, a szín és anyaghasználat gon do lat-
ébresztô illusztrációja lehet a szikár elôírásoknak.

  Egyes területeken, így a vezetôsávok terén is szükséges a türelem, hiszen 
az akadálymentesítés eszköztára még nincs azon a színvonalon, hogy esztéti-
kailag illeszthetô lenne a folyamatosan bôvülô építôanyag választékhoz, s az 
építészeti gondolkodás nagyvonalú megnyilvánulásaihoz.

  Amennyiben a középület, nevéhez híven valóban a közösséget szolgálja, s 
ezzel a gondolattal a tervezô alázattal azonosul, az egyetemes tervezés elvei-
nek alkalmazását nem akadályként, hanem inspirációként élheti meg.
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KÖZHASZNÚ ÉPÜLET

 „Közhasználatúnak minôsíthetôk azok az építmények, vagy épületrészek, me-
lyeknek a használata – rendeltetése alapján – senki számára sem korlátozott, 
vagy korlátozható. Ebbe a körbe kell sorolni legalább az országos, területi, te-
lepülés vagy településrész (kerület) szintû ellátást nyújtó alap-, közép-, felsô 
szintû oktatás építményeit, az egészségvédelmi, gyógyító, szociális rendeltetésû 
építményeket, a kulturális, mûvelôdési, sport-célú építményeket, a vallásgya-
korlás építményeit, a pénzintézeteket. Ugyanúgy ebbe a körbe tartozónak kell 
tekinteni azokat az építményeket, építményrészeket, melyek használata – ren-
deltetésük alapján – meghatározott esetekben kötelezô, illetve nem választható 
meg (pl.: az önkormányzatok, a hatóságok, a közigazgatás, az igazságszolgálta-
tás, az ügyészi szervek céljára szolgáló építmények.)” Novák Á.–Zsilinszky Gy. (2009)

JOGSZABÁLYOK

 „Az épített környezet akadálymentességét célként kitûzô törvényeink egyrészt 
valós hazai társadalmi elvárások és szakmai igények alapján, másrészt az eu-
rópai uniós tagságunkra való felkészülés jegyében készültek, illetve léptek ha-
tályba a 90-es évek utolsó harmadában.

  Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény meghatározta például az akadálymentesség és a közhasználatú épület fo-
galmát, továbbá - az építményekre vonatkozó általános követelmények között 
az akadálymentességet.

  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény deklarálta a címében szereplô jogokat és elveket, emel-
lett határidôt szabott a középületek akadálymentessé tételéhez.” Novák Á.–Zsilinszky Gy. 

(2009)

TEL JES KÖRÛ AKADÁLYMENTESSÉG

 Az emberek különbözôek. Különbözhetnek nemük, életkoruk, nemzetiségük, 
anyagi helyzetük, képzettségük alapján, élhetnek átmenetileg vagy tartósan 
valamilyen fogyatékossággal. Hiszen akadály lehet egy kisgyermeknek az, 
hogy nem éri el a villanykapcsolót, egy idôs embernek a lépcsô melletti kor-
lát hiánya, míg az értelmi fogyatékosnak az, hogy önállóan kell tájékozódnia 
egy hivatalban. Mindannyian a mindennapok résztvevôi, a társadalom tagjai 
vagyunk. Amennyiben arra törekszünk, hogy képességeink szerint, valameny-
nyien részt vállaljunk a társadalom mûködésében, közösen kell megteremte-
nünk ennek a feltételeit. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. számú törvényben megfogalmazott jogok 
gyakorlásának egyik alapfeltétele középületeink akadálymentes elérése, mely 
elsôsorban az építészet, belsôépítészet, grafika eszközeivel valósítható meg.

  Mindezidáig az a követelmény, hogy a közszolgáltatást nyújtó épületeket 
akadálymentesen is lehessen használni – ha meg is valósult –, csekély kivé-
tellel abban merült ki, hogy azokat a mozgásukban korlátozottak számára 
elérhetôvé tettük. Mindez azonban, bár a legfájdalmasabb beavatkozásnak 
tûnik, hiszen rámpák, liftek, kétsoros korlátok, széles ajtónyílások, nagyobb 
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alapterületû mellékhelyiségek sokszor utólagos elhelyezésérôl volt szó, a többi 
fogyatékos csoport számára nem hozott akadálymentességet.

  A mozgásukban akadályozottak részvételét elôsegítô fizikai akadálymentes-
ség mellett a többi fogyatékos csoport számára infokommunikációs eszközök-
kel, így többek között a gyengén látók számára kontrasztos színhasználattal, 
tapintható információkkal érhetjük el a teljes körû használhatóságot.  

  Éppen a középületek azok, ahol az infokommunikációs eszközök, táblák, 
feliratok, jelzések használatának nagy hagyománya van: gondoljunk csak 
egy ügyfélszolgálat tájékoztató rendszerére. A szemléletváltással azt kell el-
érnünk, hogy ezek az információk a legszélesebb felhasználói réteg számára 
érzékelhetôek és érthetôek legyenek.

  Egy nagyméretû, kontrasztos betûkkel feliratozott, könnyen érthetô szö-
vegezésû tájékoztató tábla nem csupán a fogyatékos ember, hanem mindany-
nyiunk számára egyszerûbben használható. Másként fogalmazva, ami szá-
mukra szükséges, az mindenki számára kényelmes.

  Az épített környezet esetén az elsôdleges cél tehát nem az, hogy a sérült em-
berek számára speciális eszközöket helyezzünk el a középületeinkben, hanem 
elsôsorban az, hogy a tervezés folyamán a fogyatékos felhasználói csoportok 
igényeivel is számolva – tehát a felhasználók körét a lehetô legszélesebbre tá-
gítva – egy mindannyiunk számára kényelmesen használható teret hozzunk 
létre. 

AZ EGYETEMES TERVEZÉS ESZMÉJE

 „A tervezési elméletek és elvek között a korábbi Barrier Free Design (Korlá-
tok nélküli tervezés) és Accessible Design (Hozzáférhetôséget biztosító vagy 
Akadálymentes tervezés) fogalmakat egyre inkább felváltó három új fogalom: 
Universal Design (Egyetemes tervezés), Design for All (Tervezés mindenkinek) 
és Inclusive Design (Befogadó tervezés). A három metódus mégis nagyon közel 
áll egymáshoz. A magyarországi szakmai nyelvi közegben jelenleg az Egyete-
mes tervezés inkább az épített környezetre vonatkozik, a Befogadó tervezés 
inkább a tárgytervezôk között használatos.

 

 „Az Egyetemes tervezés eszméje az akadálymentes illetve az elérhetô/meg-
kö zelíthetô környezet, segítô technológiák elveibôl nôtt ki, mint új tervezési 
para digma. Alapelve, hogy a stigmatizáló eszközök helyett (pl. külön rámpa 
vagy korlátlift) általánosabban használható eszközöket alkalmazzon a tervezés 
során, amely szélesebb körû célcsoport számára is megfelelôen használható 
megoldásokat eredményez. Ahogyan a várható átlagéletkor növekszik, és az 
orvostudomány egyre több ember számára ad lehetôséget súlyos betegségekbôl 
való felépülésre, úgy fordul az érdeklôdés az Egyetemes tervezés felé. Ezt felis-
merték az ipar szereplôi is, és ma már jelentôs számban állítanak elô különbözô 
eszközöket és tárgyakat, amelyek megfelelnek ennek a tervezési elvnek.

  Amikor az Egyetemes tervezés elveit alkalmazzuk, akkor a termék vagy a 
tervezett környezet megfelel a széles körû használóknak, amelyek közül a fo-
gyatékosok csak egy csoportot jelentenek a sokrétû jellemzôk közül (kor, nem, 
képesség, egészségi állapot stb.). Az esetek többségében azt tapasztaljuk, hogy 
egy-egy speciális célcsoport számára alkalmazott különleges megoldások kö-
zül azok a legsikeresebbek, amelyek a szélesebb használói csoport számára va-
lamely többlet kényelmet jelentenek. A rámpa és a süllyesztett járdaszegély 
nem csupán a kerekesszéket használók számára alapvetô, hanem kényelmes 
használatot biztosít idôseknek, babakocsit tolóknak vagy nehéz csomaggal 
köz lekedôknek is. Így alakult ki pl. a forgószék, vagy a görgôkkel rendelkezô 
uta zó táska. Valamely speciális csoport számára tervezett termék igencsak köz-
ked veltté vált a társadalom legszélesebb körében is.

  Az Egyetemes tervezés elvei széles körûen használhatók a termékek szinte 
minden csoportjára, például az olvasni még nem tudó gyermekek számára al-
kotott hangos könyvek mintájára alakult ki a gépkocsiban hallgatható könyv, 
mint termék, melyet sokszor szívesen fogadnak pl. a látáscsökkent idôs szemé-
lyek is.” Novák Á.–Szabó P. (2009)

BARRIER FREE DESIGN

1960-as évektôl használt fogalom, fôleg német és 

görög tudományos nyelv tükörfordításaként

ACCESSIBLE DESIGN

1970-es évektôl, angol nyelvterületen terjedt el, 

Magyarországon általánossá az 1990-es évek 

közepétôl vált

UNIVERSAL DESIGN

1980-as évek közepétôl, amerikai, skandináv 

szakmai terminológiában honosodott meg, majd 

lassan az 1990-es évek végétôl kezdte kiszorítani 

a korábbi Accessible Design fogalmát

DESIGN FOR ALL

1990-es évek második fele, tárgytervezôk által 

használt fogalom a skandináv design területén

INCLUSIVE DESIGN

2000 után vette át – fôleg tárgytervezésben – 

a korábbi terminológiák helyét, bôvítve az értelmezést

Nem lebecsülve az árnyalatokat és különbségeket a 

továbbiakban az Akadálymentes épített környezet és 

az Egyetemes tervezés szóhasználatot tartjuk meg.” 

Novák Á.–Zsilinszky Gy. (2009)
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AKADÁLYOK TÍPUSAI

 A hozzáférhetôség, az akadálymentesség minden környezeti kialakítás vagy 
újjáépítés kiinduló pontja kell, hogy legyen. A hozzáférhetôség az egyén és a 
kör nyezete viszonyát jelenti, amelyben a környezet elemei elérendô célként és 
egyben akadályként, az ember fizikai képességei pedig eszközként, és egyben 
akadályozó tényezôként is megjelennek.

Vertikális akadályok
 Szintkülönbségbôl adódó akadályok.

Horizontális akadályok
 Az elôrehaladó mozgás akadályai. 

Térbeli akadályok
 A vízszintes irányú mozgás akadályai.

Ergonómiai akadályok
 A nyílászáró szerkezetek, berendezések, bútorok használatának akadályai.

Antropometriai akadályok
 Az emberek testhelyzetük, fizikai, egészségi állapotuk, testméretük, testará-
nyaik függvényében tudják elérni a különbözô dolgokat. A mozgáskorlátozot-
tak, különösen a kerekesszékben ülô ember számára ez az mozgástér erôsen 
beszûkül, ezért a környezet tárgyait ennek figyelembevételével kell megtervez-
ni, elhelyezni.

Érzékelési akadályok
 A tereknek, a környezetnek jól és gyorsan átláthatónak, áttekinthetônek kell 
lennie. A tervezés fontos szempontja legyen a tájékozódás megkönnyítése. A tá-
jékozódást segíthetik a feliratok, szimbólumok, formák, fények, színek, anyagok, 
hangok. A tájékozódást szolgáló látványelemeket gyengén látók, szín tévesztôk 
számára is érzékelhetô nagyságban, formában-színben kell elké szí teni. A vakok 
számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell kiegé-
szíteni az információs elemeket. A hallássérültek számára a hangos informáci-
ókat szöveggel, képekkel, fénnyel kell kiegészíteni.

FOGYATÉKOSSÁGOK TÍPUSAI

Mozgáskorlátozottság 
 A mozgáskorlátozottság elsôsorban a hely- és helyzetváltoztatás, valamint a 
mani pulációs képességek zavarát, hiányosságát jelenti. Mozgásukban korlá to-
zottak csoportján belül megkülönböztethetünk kerekesszékkel, bottal, mankó-
val, járókerettel közlekedô, illetve kézsérült személyeket. Az ebbe a csoport-
ba tartozó személyek számára nehézséget jelenthet a mozgás sebességének, a 
fizikai teherbírásnak a csökkenése. A nagyobb távolságok, szintkülönbségek 
le küzdése, finommozgások elvégzése. A baleseti sérültek egy része is (például 
vég tagtörés, zúzódás) átmenetileg ebbe a csoportba tartozhat. Mozgásukban 
korlátozott embereknek az épített környezethez, és a benne található szolgál-

3. Akadályok, 
  fogyatékosságok típusai
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tatásokhoz történô egyenlô esélyû hozzáférése érdekében elsôsorban az épített 
környezet fizikai akadályait kell megszüntetnünk.

Látássérültség
 A látássérült emberek a térbeli tájékozódás és az információszerzés terén akadá-
lyozottak. Képességcsökkenésük mértéke szerint két fô csoportba sorolhatóak:

GYENGÉNL ÁTÓK

 Látásuk élessége a távolság növekedésével erôsen csökken. Látómezôjük 
beszûkült. Tájékozódó képességük gyenge, a váratlan akadályokra érzékenyek. 
Hangok, hangjelek, színkontrasztok, geometriai alakzatok nagy segítséget je-
lentenek számukra.

VAKOK

 A környezet érzékelésében gyakorlatilag csak hallásra és tapintásra tudnak ha-
gyatkozni.

Hallássérültség
 Az információszerzés terén és a kommunikációban akadályozottak. Mozgás- 

és látószerveik épek. Gyalogosan és a tömegközlekedési eszközzel korlátozás 
nél  kül tudnak közlekedni. A látható információk fokozottan szükségesek szá-
mukra. A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, 
fényjelzésekkel kell helyettesíteni, kiegészíteni. A kommunikációhoz gyakran 
segédeszközt, vagy személyi segítôt vesznek igénybe.

Értelmi fogyatékosság
 „Az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától – az elsô életévektôl 
kezdve – számottevôen elmarad, és emiatt az önálló életvezetés jelentôsen 
akadályozott”. Czeizel–Lányiné–Rátay (forrás: www.massag.hu, (2009) A környezet érzékelése, a tájé-
kozódás, az ingerek értékelése, a kommunikáció, az önálló döntéshozatal a fo-
gyatékosság fokától függô nehézséget jelenthet az értelmi fogyatékos emberek 
számára.

Autizmus
 Az autizmus a társas kapcsolatok, a kommunikáció és a rugalmas viselkedés-

szervezés zavara. Az autista emberek a megszokott környezet változását ne-
hezen tolerálják, az ingerekre szélsôségesen reagálhatnak. A napi rutinban 
sokszor irányításra szorulnak, melyben fontos szerepe van a nem verbális esz-
közöknek is, mint a piktogramok, a strukturált, logikus térszervezés, a teret 
értelmezô színek használatának.

Halmozott fogyatékosság
 Többféle fogyatékosság egyidejû jelenléte.

 A társadalom mintegy 10%-a olyan fogyatékos személy, akiknek a fogyatékos-
sága állandó. Hátrányos helyzetû embernek azonban a társadalom mintegy 
40%-a tekinthetô. Hátrányos helyzetû emberek lehetnek az életkoruk, pilla-
natnyi helyzetük, betegség, baleset miatt csökkent mozgásszervi, érzékszervi, 
és értelmi képességgel rendelkezô egyének: gyermekek, idôsek, kisgyermekkel 
közlekedô szülôk, átmenetileg egészségkárosodott emberek.
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AL APRAJZI MÉRETEK

 „Amikor a tervezésnél nem konkrét személyek, hanem általában az akadály-
mentesítés igényeit kell, hogy figyelembe vegyük, a kézzel hajtott kerekesszék 
méreteibôl, az ezzel történô közlekedés sajátosságaiból, és az ilyen székben ülô 
személy jellemzôibôl kell kiindulni. A kerekesszékkel közlekedôk számára a 
kerekesszék befoglaló méreténél minimálisan mintegy 30 centiméterrel na-
gyobb mozgási területre van szükségük, hogy fordulni tudjanak. A fordulás-
hoz szükséges helyigénynél esetenként figyelembe vehetô a bútorozás olyan 
kialakítása, ami lehetôvé teszi a kerekesszék lábtartójának a bútor alatti elfor-
dulását (pl.: ágy, konyhaasztal, mosdó stb.). Az ilyen esetekben a helyigény 
10-20 centiméterrel csökkenthetô.” dr. Polinszky T.–Boross A.–Nyitrai P. (2000)

  Alaprajzi szinten az akadálymentesség nem csupán a mozgáshoz megfelelô 
terület, tehát a közlekedés és fordulás területének biztosítását, hanem a tér 
alaprajzi szervezésének akadálymentesítését is jelenti.

ELÉRÉSI MAGASSÁGOK

 A mozgássérült, kerekesszékkel közlekedô ember számára a tér viszonylag kis 
része elérhetô. A függôleges irányú mozgás beszûkül, csökken az a felület, ame-
lyet segítség nélkül el tud érni. A vízszintes irányú elérési távolság, kerekesszé-
ket használó egyén esetén a törzs, a gerinc, a váll és a karok flexibilitásától függ. 

  Az idôskor az elérési távolságok csökkenésével jár, de alacsonyabb elérési tá-
volság jellemzô a gyermekkora is. Az elérési távolságok csökkenését okozhatja 
továbbá a betegségeket, a sérüléseket valamint a várandós állapotot jellemezô 
átmeneti gyengeség, vagy funkciókiesés is.

KEREKESSZÉK TÍPUSOK SZERINT ELTÉRÔ AL APRAJZI, 
ILLET VE MAGASSÁGI MÉRETEK

„Gyógyászati” kerekesszék (tolószék)
 Önálló használatra nem alkalmasak. Az épületeken belül segítôvel, fôleg kór-
há zakban, betegellátásban alkalmazzák ôket.

Kézzel hajtott (manuális) kerekesszék
 Magyarországon a kerekesszéket használók közül legtöbben még a régebbi tí-

pusú, kevésbé mozgékony, nehéz, inkább otthoni használatra alkalmas, leg-
többször magas karfával szerelt széket használják. A magas karfa miatt csak 
emelt magasságú asztallap alá lehet vele begurulni.

Aktív kerekesszék
 Kerekeinek síkja döntött, így jóval fordulékonyabb, és mozgékonyabb. Szé-
lessége kisebb az átlagos kerekesszékekénél. Háttámlája alacsonyabb, a törzs 
jobban tud benne elmozdulni. Könnyen szétszerelhetô, és szállítható. Aktív 
életmódot élô, jó fizikai állapotban levô mozgássérültek használják. Mivel kar-
fája alacsonyan helyezkedik el, egy normál magasságú asztallap alá is be tud 
gurulni.

4. Mozgás a térben

4.1. ÁBR A
Kerekesszékes személy 
számára biztosítandó 
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Elektromos hajtású kerekesszék
 Méreteik általában meghaladják a kézi meghajtású kerekesszékek méreteit. 
Manô  verezési helyigényük nagyobb. Közlekedésükhöz szükséges sávszélesség: 
90-95 cm. Fordulási helyigényük: 170-180 cm sugarú kör. A szék karfával van 
felszerelve, melyen általában kezelôszerkezet van, így azzal lehetetlen a normál 
magasságú asztal alá begurulni. 

4.4. ÁBR A
Otto Bock utcai 
elektromos kerekesszék

4.6. ÁBR A
Kerekesszék mérete 
az ISO 7193 szabvány 
szerint

4.3. ÁBR A
„Dash” kerekesszék 
kosárlabdázáshoz, MIE 
diplomamunka 1999, 
Tervezô: Szilágyi Csaba

4.5. ÁBR A
Otto Bock Skippi 
gyermek elektromos 
kerekesszék

4.2. ÁBR A
Otto Bock Avantgarde 
Teen 2 VR kerekesszék
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 Mindennapjaink során gyakran fordulunk meg középületekben. Vannak 
olyan épületek, ahová naponta járunk, s vannak olyanok is, ahová csak na-
gyon ritkán. Azt, hogy egy épületet, az ott található szolgáltatásokat, funkció-
kat miként ismertetjük meg a használókkal – így a fogyatékos emberekkel is 

–  , a tájékozódásban mennyire várunk tôlük önállóságot, elsôsorban az épület 
használatának módjától függ. 

  Ahhoz, hogy egy épületben önállóan tájékozódjunk, információkra és a tér-
beli tájékozódás képességére van szükségünk. Az, hogy kinek milyen mélységû 
és részletezettségû tájékoztatásra van szüksége, életkorától, egészségi állapo-
tától, nyelvismeretétôl, esetleges fogyatékosságától függhet. A belsôépítész 
a maga eszközeivel abban segíthet, hogy támpontokat nyújt a könnyebb 
bevésôdéshez. A gyakran használt épületet, még ha bonyolult térszerkezetû is, 
elôbb-utóbb megismeri, megtanulja az ember. A látássérült emberek is képesek 
egy ilyen mentális térkép felépítésére.

  A megismerésben segíthet térkép, eligazító tábla, vagy egy személy, aki egy-
szer, vagy többször végigvezet bennünket az épületen. Középületeink jó ré-
szébe azonban ritkábban megyünk el. Különösképpen egy látássérült ember 
számára megterhelô ennyi térkép memorizálása. Az elôcsarnokban, fogadó-
térben elhelyezett tapintható térképen megértheti ugyan az épület alapvetô 
térkapcsolati rendszerét, de nem valószínû, hogy elsô látogatásakor önállóan 
keresné meg a kitûzött célt.  

 Az önálló, független használatot azonban mindenki számára biztosítani kell.
  Amint egy kerekesszékkel közlekedô ember lépcsôk nélkül bejuthat egy 

épületbe, úgy az értelmi fogyatékos vagy a látássérült emberek számára is biz-
tosítani kell, hogy a megismert térben biztonsággal, és segítség nélkül közle-
kedhessenek.

 A következôkben azokat az elemeket soroljuk fel, amelyek a különféle fogya-
tékossági csoportok tájékozódásában, és az ismert útvonal biztonságos, önálló 
használatában, elsôdlegesen szerepet játszanak:

MOZGÁSKORL ÁTOZOTT EMBEREK ESETÉN

 Térkép a tér, vagy az épület bejárata közelében, irányjelzô táblák, piktogramok, 
logikus térszervezés, tájékozódást segítô színhasználat.

L ÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK SZ ÁMÁR A

 Tapintható, kontrasztos színezésû térkép a tér, vagy az épület bejárata köze-
lében, hangostérkép, logikus térszervezés, tájékozódást segítô színhasználat, 
vezetôsáv, figyelmeztetô burkolati jelzések, az ajtók mellett elhelyezett táblá-
kon tapintható, Braille feliratok, hangjelzések, környezetbôl visszaverôdô za-
jok, hôérzet, illatok.

HALL ÁSSÉRÜLT EMBEREK SZ ÁMÁR A

 Irányjelzô táblák könnyen érthetô szövegezéssel, fényjelzések, piktogramok, 
logikus térszervezés, tájékozódást segítô színhasználat.

ÉRTELMI FOGYATÉKOS EMBEREK SZ ÁMÁR A

 Irányjelzô táblák könnyen érthetô szövegezéssel, piktogramok, logikus térszer-
vezés, tájékozódást segítô színhasználat.

5. Tájékozódást segítô 
  elemek
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 A tájékozódás terén, mint a felsorolásból is látható, a mozgás-, hallás- és értel-
mileg sérültek számára a legtöbb középületünkben az eddig is használt jelzés-
rendszer következetessége, érthetôbbé tétele, kiegészítése a cél. A látássérültek 
segítése azonban különös odafigyelést és sajátos megoldásokat igényel.

  A legnagyobb hiányosságok és ellentmondások talán éppen ezen a terüle-
ten fedezhetôk fel. Amennyiben igyekszünk megfelelni a kontrasztos színvá-
lasztás, a felületi jelzések, az akadálymentes térszervezés követelményeinek, 
le kell mondanunk a szabad, akár monokróm színhasználat, az optikai trük-
kök, világítási effektek, a szokatlan térbeli viszonyok alkalmazásáról, hiszen 
akár egy értelmezhetetlen árnyék, sötét burkolati elem, káprázó felület is 
megtévesztôlehet.  

TÉRSZERVEZÉS

 A középület, mint a közösségi funkciókat befogadó tér, az építészet történe-
te során, mûködése folytán jellegzetes térkapcsolati rendszereket hozott létre, 
melyek logikáját egy középületbe lépve mintegy elôképként, alaptérképként 
használjuk az ismeretlen térben való tájékozódáshoz. Ezek a rendszerek ter-
mészetesen különböznek a középületek különféle típusai esetén, bonyolult 
szövetté válhatnak, ám a rendszer logikája ideális esetben azonos gyökerekre 
vezethetô vissza.

 Fogadó-, elosztó-, majd a közlekedôtér, illetve az azokból nyíló különbözô fel-
adatokat ellátó terek rendszere. Ezt a rendet keressük minden középületünk-
ben, súlypontjában a központi térrel, a közlekedési útvonalak tiszta rendjével, 
a felfûzött funkciók logikus csoportosításával. Amennyiben a térszervezés 
tisztaságáról beszélünk, nem csupán a terek átláthatóságára, hanem ennek a 
mintázatnak, mint alapelvnek a jelenlétére is gondolunk. Ez a rend fokozottan 
fontos a fogyatékos vagy idôs emberek esetén, akik számára a legegyszerûbb, 
legrövidebb útvonal megtalálása, a tér mintaszerû szervezése (értelmi sérültek, 
autisták) sokszor alapvetô szempont, az épületben bolyongás pedig rendkívül 
fárasztó.

  A gyakorlatban, különösen a meglévô, nem az eredeti funkciójukban mûkö-
dô terek, épületek esetén gyakran találkozunk azzal, hogy ez az alapvetô rend 
is hiányzik. Nincs elôcsarnok, elôtér, nincs felület arra, hogy a látogató tájéko-
zódjon, a kapcsolódó funkciók térben nem találkoznak, a hierarchia felborul, 
a logika nem érvényes.

  S ez a koreográfia követhetetlen lesz akkor is, ha a kerekesszékkel közlekedô 
embert nem a központi elosztó téren, hanem valamiféle hátsó kényszerbejára-
ton keresztül juttatjuk az épületbe.

  A belsôépítészeti elemek – közlekedôfelületek, tájékoztató zóna, informá-
ciós pult, munkahelyek, pihenôzóna stb. elhelyezésének logikájáról szintén 
van valamiféle elôképünk, s van elôképe a fogyatékos felhasználónak is. Az 
információs táblát a fôbejárat közelében, a fô közlekedési útvonalat a bejárat 
tengelyében fogja keresni. Mindez persze egy jó terv esetén természetes, s ter-
mészetes volt akkor is, amikor még akadálymentességrôl nem is beszéltünk. 

  A középületek tervezésének elmélete szerteágazó, a különféle középülettí-
pusokra kidolgozott, jól mûködô sémák léteznek. Cságoly F., (2004)

 Az épületben zajló tevékenységek rendje, az építészet minden területén, így a 
középület tervezés esetén is alapvetô térszervezô erô. Alapvetô, hogy a mun-
ka  folyamatok, tevékenységek a leggazdaságosabban, az emberi energiák leg-
ésszerûbb igénybevételével illeszkedjenek egymáshoz. Példaként a tantestületi 
szoba, a személyfelvonó és a tanári mosdó példáját említeném, melyek ideális 
esetben egymás közelében találhatók, nem kényszerítvén a pedagógust a tíz 
perces szünetben felesleges kirándulásokra.

 A sérült vagy idôs ember arra kényszerül, hogy lassabban, ám megfontoltab-
ban, erejével jobban gazdálkodva végezze a feladatait, hiszen a rosszul végig-
gondolt folyamat azzal járhat, hogy a szükségesnél jóval többet kell a térben 

5.1. ÁBR A
Térszervezési sémák

5.1.
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mozognia, feleslegesen kell ugyanarra a pontra többször visszatérnie. Ez az 
elv érvényes lehet a palacsintasütésre és a bevásárlásra, vagy éppen egy irodai 
ügyintézésre is. 

  Természetesen lehetetlen a tevékenységeinket racionalizálni egy olyan épü-
letben, ahol vagy az épített környezet, vagy a hivatali rend ezt lehetetlenné 
teszi. Példaként említhetô: „Fizesse be a csekket a másodikon, a folyosó végén 
a pénztárnál, adja le a könyvelésen az alagsorban, és jöjjön vissza.”

  Az építésznek, belsôépítésznek az is feladata, hogy vizsgálja meg a térben 
zajló tevékenységek egymáshoz való viszonyát, s igyekezzen megtalálni azt a 
térbeli rendet, mely ezt a viszonyt a legideálisabban önti formába. 

SZÍNHASZNÁL AT

 Amikor az akadálymentességrôl beszélünk, a megfelelô színválasztás jelentô-
sége több ponton is megfogalmazódik.

A) ÉRZÉKELÉ S

 A kontrasztos színhasználat a térbeli tájékozódást segítô, a teret tagoló, értel-
mezô eszköz; az infokommunikációs akadálymentesség alapfeltétele (jelzé sek, 
feliratok, számítógép-használat). 

B) ÉRZET

 A színhasználat hatása az emberre, a térérzetre, a hangulatra – általános és 
egyé ni, életkorhoz, betegcsoporthoz köthetô sajátosságok.

 „Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között 
szembeszökô különbségek állapíthatók meg.” Itten, J. (1920)

  A színek kutatói többféle egymástól jellegzetesen eltérô tulajdonságú kont-
rasztot különítettek el. Így például Itten hétféle színkontrasztot nevezett meg. 
Ezek: 

– magába való színkontraszt
– fény-árnyék kontraszt
– hideg –meleg kontraszt
– komplementer kontraszt
– szimultán kontraszt
– minôségi kontraszt
– mennyiségi kontraszt

 Az akadálymentes tervezés számára ezeknek a kontrasztoknak más és más a 
jelentôségük. Egyes kontrasztok, mint a fény-árnyék kontraszt, az észlel he tô-
ségben, az orientációban segítenek. A hideg-meleg kontraszt érzelmi reakció-
kat vált ki, a mennyiségi kontraszt ismeretében tudatosabban komponálható 
egy tér színvilága.

 
 Az egészséges szem által erôsnek ítélt kontraszt, egyes szembetegségek esetén 
nem, vagy alig érzékelhetô. A színtévesztôk, színvakok sajátos színérzékelése a 
tervezôk számára alig ismert. Az akadálymentes tervezés esetén említett kont-
rasztos színválasztás, mely a belsôépítészetrôl beszélve elsôsorban a térbeli 
tájékozódást hivatott segíteni, a fent leírt színkontraszt lehetôségek közül, a 
fogyatékos emberek igényeinek ismeretében csak néhányat használ. Általá-
nosságban elmondható, hogy akadálymentes terek tervezésekor a sötét-vilá-
gos, a fény-árnyék kontraszt eltúlzásával érhetjük el a megfelelô eredményt.

 A komplementer kontraszt például csak abban az esetben érzékelhetô, ha a 
két szín fényereje erôsen különbözik egymástól. A zöld és a piros fényerôben 
közel áll egymáshoz, így annak ellenére, hogy érezhetôen erôs ellentét feszül 
kettejük között, kontrasztjuk sok ember számára érzékelhetetlen.

 Egy szín fényerején a felületrôl a környezetre visszavert fény mennyiségét ért-
jük. A fény-árnyék kontraszt mellett ez az az elem, mely legjobban befolyásolja 
a látássérültek számára is érzékelhetô kontrasztok kialakulását.

5.2. ÁBR A
A különbözô színkont-
rasztok, Johannes Itten 
a Színek Mûvészete címû 
mûve alapján

5.3. ÁBR A
A színkör és a színek te-
lítettsége és fényerôssége. 
A színkör 12 alapszínbôl 
áll: ebbôl három elsô 
rendbeli, három második
rendbeli és hat harmadik
rendbeli szín. A telített-
ség a szín tisztaságát, 
élénkségét jelenti. 

Ha egy színhez feketét 
keverünk, akkor a színe-
zet tisztasága csökken. 
A fényerô vagy világító-
erô egy szín világossá-
gára, fényességére utal. 
Ha egy színhez fehéret 
keverünk, akkor a 
szí  nezet világossága, 
fényessége növekszik. 
(Lindwell, W., Holden, 
K., Butler, J..,2003)

5.2.

5.3.
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 Már az alapszínek és a másodlagos színek között is vannak a fényerôben jól 
látható különbségek. Ezek szerint különböztetünk meg sötét és világos színeket. 

 A sárga a legvilágosabb, a kék a legsötétebb. Ezt a színkombinációt az informáci-
ós táblák tervezésekor, mint a legkontrasztosabb színpárt gyakran alkalmazzuk.

  Egyazon színhez feketét, illetve fehéret keverve, fény-árnyék kontraszt jön 
létre. A legerôteljesebb a fekete-fehér kontraszt, melyet éppen e tulajdonsága 
miatt használunk a szöveges információk rögzítésekor.

 A színtelítettség azt fejezi ki, hogy a különbözô színekben a domináns színár-
nyalat mennyire dominál az összes többi színárnyalathoz képest. 

  Akkor járunk el jól, ha az egymás mellé kerülô színek az árnyalat, a fényerô 
és a telítettség szempontjából is jelentôsen különböznek egymástól.

 Az emberiség az alapszínek mellett a kevert színek közül, a végtelen lehetôség 
mellett csupán néhánynak adott nevet, s egyazon elnevezésen talán nem 
is ugyanazt a színt érti. Ez a tény rámutat arra, hogy bár érzékenyen reagá-
lunk a színek sokféleségére, ezeket megjegyezni, késôbb azonosítani nehe-
zen tudnánk. Amikor arra törekszünk, hogy egy épületen belül a színekkel 
is kódoljuk az egyes területeket, gondolnunk kell arra, hogy egymástól jól 
megkülönböztethetô, lehetôleg a neutrális színek közelében maradó színeket 
válasszunk. Ugyanannak a színnek a világosabb, sötétebb árnyalatai, az össze-
vetés lehetôsége nélkül nem alkalmazhatóak.

Safety yellow
 Itten kutatásai alapján valamennyi szín közül a sárgát tölti meg legjobban a 
fény. Ez az a szín, amelyet a figyelem felkeltésére a legtöbbet használunk. A 
kadmiumsárgát, a legtelítettebb ipari színezéket látjuk a veszélyes területeket 
jelzô szalagokon, lépcsôk élein, a figyelemfelhívó feliratokon, s neon színben 
a biztonsági mellényeken. 

  Akadálymentes terek részleteinek megoldásánál is gyakran használjuk. A né-
hány országban megtalálható standard vezetôelemeknek is ez a színe.

  Ez a sárga szín azonban nem csupán figyelemfelhívó, de egy visszafogott 
színhasználatú térben meglehetôsen agresszív is. Tiszta, szinte gépies ridegsé-
gével gyakran nem illeszkedik a belsô tér hangvételéhez, nem illeszthetô sem 
anyag-, sem színhasználatához.

  A kulturális különbözôségek, a korok, divatok változó színhasználata az 
emberek eltérô karaktere mellett, általánosítva, az európai kultúrkörben élô 
emberre vetítve, az emberi élet különféle szakaszaiban változik a színekhez 
való viszonyunk.

5.4. ÁBR A
A színes kép fekete-fehér
nézete, illetve a sötét- 
világos értékek végletes 
változtatása, megfelelô 
ellenôrzése lehet a kont -
raszthatásoknak. A szín -
terveket az Inter neten 
található, látássérülése-
ket szimuláló programok -
kal is ellenôriz hetjük

5.5. ÁBR A
A színvak illetve színté-
vesztô emberek a bal 
oldali elsô oszlopban 
látható színes ábrasort, 
a vischeck (www.
vischeck.com) program-
mal ábrázolt módon a 
2-4 oszlopban jelzett 
módon látják.

5.4.

5.5.
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 A kisgyermekek a sugárzó, tiszta színeket és az egyszerû, érthetô formákat ké-
pesek a legkönnyebben értelmezni. Az élénk színek effajta használata, mely 
legjellemzôbben a gyermekjátékokon jelenik meg, egy késôbbi életkor számá-
ra talán túlságosan egyértelmû, gyerekesnek, játékosnak, néha komolytalan-
nak tûnik. A kamaszkorban, a személyiség robbanásszerû változásait a ruhá-
zatunkon, környezetükön, annak színein, vagy éppen nem színein is nyomon 
követhetjük. Kialakult felnôtt személyiségként, pszichés alkatunknak és a kör-
nyezeti hatásoknak, divatnak megfelelôen hosszabb-rövidebb idôre megálla-
podunk egy-egy színharmónia mellett. 

A színek hatása az emberre
 Míg a színkör vöröses területérôl származó színek hatása aktivizáló, addig a 
kék területé nyugtató hatású. Ez a pszichológiai hatás jól mérhetô. A vörös 
színû térben a vérnyomás emelkedik, a pulzusszám nô, az adrenalin szint 
emelkedik. A kék szín az ellenkezô hatást váltja ki.

  A gyógyászatban a színeket évszázadok óta használják. A kínai orvostudo-
mány az emberi szervcsoportokhoz különféle színeket társított. Így a kék és a 
zöldeskék a máj, a skarlátvörös a szív, a sárga szín a gyomor, a belek és a lép 
színei. Az indiaiak a csakrákhoz társítanak színeket, s azoknak különös szere-
pet tulajdonítanak a gyógyításban.

  A modern orvostudomány és az alternatív gyógyászat is intenzíven foglal-
kozik a színek pszichológiai hatásával.

Színek a térben
 Általánosságban elmondható, hogy míg a meleg, élénk színek zártabbá teszik, 
vagy rövidítik a teret, ránk nehezednek, harsányak, addig a hideg, passzív szí-
nek távolságtartóak, áttetszôek, növelik a teret, és elmélyülésre ösztönöznek.

– A falak és a padló sötét színei csökkentik a tér magasságát.
– Világosabb fal és padlószínek emelik a teret.
– Világos, levegôs színek nagyobbítják a teret.
– Telített, meleg színek kisebbé teszik a teret.

5.6. ÁBR A
A mélygarázsban hasz-
 nálatos színek és felira-
tok kialakítása model-
lezheti, a jól érzékelhetô 
kontrasztokat és felirat-
méreteket.

5.7. ÁBR A
A tér vízszintes és füg gô -
leges felületeinek, ajtóke-
retezésének, vezetôsávjá-
nak színhasználata. Az 
ábrán is látható módon, 
a markáns kontrasztok 
értelmezhetôbbé teszik 
a teret.

5.7.

5.6.

Szín Használata a padlón Használata a falon Használata a mennyezeten
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HALLHATÓ INFORMÁCIÓK

 A környezet hangjai a többi érzékszervünkkel felfogott ingerek mellett, azo-
kat kiegészítve, mindannyiunk számára fontos információkat hordoznak. Az 
akadálymentes tér kialakításakor azonban az általános használaton túl arra 
is szükség van, hogy egyes, amúgy látható információkat a látássérültek szá-
mára hallhatóan közöljünk, illetve arra, hogy mindazoknak, akiknek ahhoz, 
hogy felfigyeljenek egy jelzésre, vagy közlésre, erôsebb ingerre van szükségük, 
a közlendôt az írott mellett hangban is nyomatékosítsuk. 

  Az alábbi felsorolás a hallható jelzéseket a látássérültek tájékozódásának 
szemszögébôl csoportosítja.

Hangos információk
TÁ JÉKOZTATÁS

 Az ügyfélhívó rendszer, a vészjelzô berendezések, a lift tájékoztató rendszere, 
a nyilvános számítógépek valamelyike alkalmas legyen a látható információk 
mellett hangban is tájékoztatni.

TÁ JÉKOZÓDÁS

 A hangostérkép, a tér egyes pontjain elhelyezett irányjelzô jeladók segítséget 
nyújtanak a közlekedésben.

A környezet hangjai
 A tér különbözô pontjainak jellegzetes hangjai, mint gépzajok, csobogó víz, 
halk zene, beszélgetô, mozgó emberek által keltett hangok a látássérült ember 
számára, kifinomult hallásuk révén, jól értékelhetô jelzéseket jelentenek.

A felületekrôl visszaverôdô hangok
 A látássérült emberek nagy része meglehetôsen jól tájékozódik a különféle 
felületekrôl visszaverôdô hangok alapján is. A fehér bot koppanásával, vagy 
a környezetben zajló események által keltett hangok nem csupán a burkolat 
minôségérôl, hanem visszaverôdve, a környezô felületekrôl is információt 
nyúj tanak. Így érzékelhetô akár egy közeli falfelület, vagy a környezô tér mé-
retének változása is.

TAKTILIS INFORMÁCIÓK

Térbeli tájékozódás
 A látássérült emberek a tájékozódásban a tapintásra és a hallásukra támaszkod-
hatnak. Egy folyamatosan érinthetô falfelület, egy korlát, egy ismerôs beren-
dezési tárgy, egy padlón végigfutó szônyeg jelentheti a legbiztosabb támpon-
tot. Mindezek kiegészítésére, vagy hiányuk ellensúlyozására, különösképpen a 
nagyméretû terekben, vezetôsávot ajánlott kialakítani.

Írott információk
 A speciálisan vakok számára kifejlesztett írásmódot, a Braille írást, a látássérült 
emberek csekély, illetve egyre kisebb százaléka ismeri. Minden tervezési fel-
adatnál mérlegelnünk kell, hogy a különféle funkcionális egységek közelében 
elhelyezendô információkat a látássérültek számára milyen módon – Braille 
írással, vagy tapintható nagyméretû betûkkel – jelöljük. 

5.9. ÁBR A
A színhasználat és min-
tázat túlzott játékossága, 
a tér érzékelését zavarja, 
a részletek nehezen kive-
hetôek. 

5.10. ÁBR A
A tér különbözô pontjai-
nak jellegzetes hangjai, 
mint a csobogó víz, 
a látássérült emberek 
számára jól érzékelhetô 
jelzéseket jelentenek.

5.9.

5.10.
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 Fontolóra vehetjük tapintható táblák elhelyezését, tapintható térkép biztosítá-
sát a bejárat közelében, hivatalos dokumentumok, étlap, házirend stb. Braille 
változatának elkészítését.

Hôérzet
 A különféle terek hômérsékletkülönbségei, a felületek hôelnyelése vagy sugár-
zása szintén segítenek a tájékozódásban.

FÉNYJELZÉSEK

 Mindannyiunk számára hasznos, a siket vagy nagyothalló emberek számára 
pedig nélkülözhetetlenek a felvillanó, világító jelzések vagy feliratok, a hallható 
információk, elsôsorban hívó, helyzetjelölô, vagy vészjelzések láthatóvá tétele. 

  A fényforrások fénye támpontot jelenthet a csak fényt látó látássérültek szá-
mára, de rosszul elhelyezve káprázást vagy akár fájdalmat is okozhat.

SZAGOK, LÉGÁRAML ATOK

 A környezet különféle pontjairól érkezô szagok, illatok, légáramlatok fontos 
információkat hordozhatnak, különösképpen a látássérültek számára.
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ÚJ ÉPÍTÉS

 Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrôl szóló 253/1997. 
(XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) szellemében új középületek már csak akadály-
mentesen épülhetnek.

  A belsôépítészeti kialakításnak is ebben a szellemben, tehát teljes körûen 
akadálymentesen kell megvalósulnia.

ÁTAL AKÍTÁS, FELÚJÍTÁS

 Az OTÉK alapján meglévô középületek átalakítása, felújítása során az adott 
épület szerkezeti, funkcionális lehetôségeinek figyelembevételével szükséges 
biztosítani mindenki számára a közszolgáltatáshoz való egyenlô esélyû hozzá-
férést. A közszolgáltatás elérésének biztosításához a belsô tér, tehát a bútorzat, 
burkolatok, információs rendszer stb. akadálymentessé tétele is szervesen hoz-
zá tartozik.

6. Építészeti adottságok

OTÉK 104. § 
(9) Akadálymentes használat céljára az építményt, 

építményrészt, önálló rendeltetési egységet, teret, 

 helyiséget úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az 

a fogyatékos személyek számára is a rendeltetésüknek 

megfelelôen használható legyen. Ennek megfelelôen 

kell kialakítani az építmény megköze lítését, fôbejára -

 tát, vagy legalább egy bejáratát, közlekedôit, a hasz-

nált terek méreteit, részletmegoldásait, a beépí tett 

szerkezeteket és a berendezési, felszerelési tárgyakat.

 Akadálymentes használható sághoz olyan jelzôinfor-

mációs rendszert kell bizto sí tani, amely a mozgáskor-

látozott, a látás- és a halláskárosodott személyeket 

segíti az építmények használatában.

(10) Az új közhasználatú építmények, építményrészek 

mindenki által használható részeit akadálymentesen 

kell megvalósítani. 

(11) A (10) bekezdés szerinti építményrészeket úgy kell 

tervezni és megvalósítani, hogy az építmény terve-

zett rendeltetésének megfelelô közszolgáltatás fizi -

 kailag mindenki számára elérhetô legyen. Az ennek 

megvalósításához szükséges, minimális feltételekre 

vonatkozó adatot és információt - jogszabályi rendel-

kezés hiányában - a rendeltetés szerinti közszolgálta-

tást végzô intézmény, illetve hatóság biztosítja.

(12) A fogyatékos személyek elsôdleges használatára 

szolgáló épületet, épületrészt, önálló rendeltetési 

egységet, helyiséget minden részletében az akadály-

mentes használat lehetôségét biztosító módon kell 

megvalósítani.

OTÉK 108. § 
(9) A meglévô építmények utólagosan akadály men -

 tesítendô építményrészeit úgy kell meghatározni, 

hogy az építményben lévô közszolgáltatás hozzá-

férése mindenki számára biztosítható legyen. 

 Az ennek megvalósításához szükséges, minimális 

feltételekre vonatkozó adatot és információt – jog-

szabályi rendelkezés hiányában – a rendeltetés 

szerinti közszolgáltatást végzô intézmény, illetve 

hatóság biztosítja. Vitatott esetben a közszolgálta-

tás szerint érintett minisztérium állásfoglalása a 

meghatározó.

(10) Az építmények utólagos akadálymentessé történô 

átalakításának lehetô sé gét építményenként, az 

építmény és környezete meglévô adottságainak figye-

lem bevételével kell meghatározni.

(11) Ha az építmény utólagos akadálymentessé 

tétele csak részben valósítható meg, szükség esetén 

részleges akadálymentesítése is elfogadható, ha az 

ott lévôközszolgáltatás így is mindenki számára aka-

dálymentesen hozzáférhetô.
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MÛEMLÉKI ÉPÜLET

 A mûemléki épületek esetén mindig egyedi elbírálás dönt az akadálymentes-
ség fokáról. Ez különösképpen akkor jelent gondot, ha az épületben valamiféle 
közfeladatot látnak el (polgármesteri hivatal, bíróság). Itthon és külföldön is 
születtek, legalábbis a fizikai akadálymentesség terén, példaként szolgáló meg-
oldások. Turisztikai látványosságaink, kiállítótereink akadálymentessé tétele 
gazdasági érdek is.

  Ezek az épületek évszázadok, vagy évezredek alatt változtak, alakultak a 
mai formájukra, s amennyiben valóban használjuk ôket, folyamatosan változ-
nak, változnának ma is. A mûemlék épületek akadálymentességét finom 
eszközökkel is el lehet érni anélkül, hogy az épület eredetisége látványosan 
sérülne. Ez az a terület, ahol az eredeti tér súlyossága mellé, filigrán szerkeze-
teket – áttetszô falú felvonót, könnyed, fémszerkezetû lépcsôt, akár a térben 
úszó rámpákat, hidakat – úgy lehet elhelyezni, hogy nyilvánvalóvá tesszük az 
eredeti és az új megkülönböztetését. Komoly kihívás, és nagyon szép feladat 
belsôépítészként egy ilyen munkában részt venni. 

  Természetesen a hozzáállást az épület kora és rendeltetése is meghatározza. 
Más a teendô egy iskolaépület esetén, melynek ugyan eredeti a burkolata, ám 
az nagyon rossz állapotú, csúszós, balesetveszélyes, s más egy funkcióját el-
vesztett, csupán látványosságként mûködô mûemléki épületben.

ÁTGONDOL ATL ANSÁGOK AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TERÉN

 Gyakran fordul elô az, hogy egy épület felújítási munkái kifejezetten az aka-
dálymentesítésrôl szólnak. Azonban a teljes épületre vonatkozó hosszú távú 
koncepció kidolgozása nélkül, óvatosan kell bánnunk – különösen mûemléki 
épület esetén – az eredeti állapot megbolygatásával. Sokszor találkozunk azzal, 
hogy az akadálymentesítés céljából született megoldások késôbb akadályát je-
lentik egy teljes körûen átgondolt struktúra létrehozásának.

  A másik érv, mely az óvatos akadálymentesítés mellett szól, az a tény, hogy 
a technika nagyon gyorsan változik. Ha belegondolunk abba, hogy a térinfor-
matika terén néhány tíz év alatt miféle változások mentek végbe, belátható, 
hogy akár a mai vezetôsáv rendszer helyett, belátható idôn belül találhatunk 
majd olyan, a látássérülteket irányító megoldást, mely nem jár a padlóburkolat 
megbolygatásával. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem a vezetôsáv 
lenne a legegyszerûbb, legolcsóbb, mindenki számára elérhetô megoldás, ám 
egy intézmény, akár esztétikai, akár mûemlékvédelmi szempontoktól vezérel-
ve, áldozhat egy drágább, s koncepciójába jobban illeszthetô rendszerre.
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 Az akadálymentes belsô tér fogalmát az OTÉK a 85. §-ban általánosságban 
definiálja, azonban a követelményeknek történô pontos megfelelést az építész 
szabadon kezelheti. 

 Akadálymentes belsô terek tervezésekor nem csupán arra kell ügyelnünk, 
hogy a funkciók logikus rendben kapcsolódjanak egymáshoz, hanem arra is, 
hogy ezt a rendet miféle módon tudjuk a különféle fogyatékos felhasználók 
számára is egyértelmûvé tenni.

  Nem elegendô a fizikai akadálymentesítés, tehát a lift, 
a rámpa, a korlátok megépítése, akadálymentes mellék-
helyiségek kialakítása. Az épületben, vagy a belsô tér-
ben jelölni kell a különféle funkcionális egységek eléré-
si útvonalát, s az akadálymentes közlekedés lehetôségét. 
Elôfordulhat például, hogy egy múzeum utólagos aka-
dálymentesítésekor a mozgássérültek szintek közti közle-
kedése nem oldható meg a kiállítótér logikája szerint, s 
míg gyalogszerrel a szinteket összekötô több lépcsô va-
lamelyikén lehet haladni, addig a kerekesszékes látogató-
nak vissza-vissza kell térnie az épületben csak egy ponton található lifthez, 
vagy rámpához. Amennyiben ezt az útvonalat nem jelöljük, a mozgássérült 
látogató szinte egy labirintusban érzi magát.

  Épülettípusonként, az épület funkciójától függôen változhat az akadály-
mentesség és az építészeti, belsôépítészeti koncepció viszonya.

  Míg egy iskolaépületben, pályaudvaron, polgármesteri hivatalban a bizton-
ság, a kényelem, a könnyû használat elsôdleges szempont, addig egy reprezen-
tációs céllal is bíró emblematikus épületben, mint egy kulturális központ, ki-
állítótér, teret kell engedni a teljes körû akadálymentességgel esetleg némely 
ponton ellentmondó nagyvonalú építészeti elképzeléseknek. A rendelkezésre 
álló anyagok sokfélesége, az anyagok felhasználásának változatos, sokszor meg-
lepô módja – gondoljunk csak egy korlátokkal nem rendelkezô üveg, vagy plexi 
lépcsômellvédre – ellentmond az akadálymentesség uniformizált követelmény-
rendszerének. Az építész szabadon, egyre szabadabban kezeli, kezelheti a falsík, 
födém, áttetszô felület, tükrözôdés, nyitás stb. fogalomrendszerét. Az épület 
maga sokszor egy-egy merész gondolat formai megnyilvánulása. Ez a merészség 
a XX. század végén született meghatározó épületekre általában jellemzô.

  Ezekben az épületekben, az amúgy elfogadott és szeretettel használt meg-
hökkentésnek, a látogatót esetenként elbizonytalanító, ám izgalmas térszerve-
zésnek, szín- és anyaghasználatnak abban az esetben van létjogosultsága, ha 
mindezek ellenére, egyértelmûen jelzett, akadálymentes útvonalon, az épület-
ben található összes szolgáltatás elérhetô. 

  Az akadálymentesítés terén legnagyobb mozgástér a belsôépítészeti terve-
zéskor adódik. Míg a lépcsôk, rámpák, liftek kialakítására szigorú elôírások 
vannak, addig a burkolatok, színek, anyagok kiválasztásakor, a vezetôsávok, 
információs rendszerek tervezésekor jóval nagyobb a tervezôi szabadság. 

  Az érintettekkel, tehát a fogyatékos használókkal konzultálva, azt tapasz-
taljuk, hogy néhány esetben nincs egyetértés egy-egy alkalmazott megoldás 
megfelelôsségére vonatkozóan. Az általános szabályokra alkalmazott megoldá-
sok különfélék, s vannak olyan területek is, ahol nem lehet, és nem is kell egy-
sé gesített megoldásokhoz ragaszkodni. 

7. Akadálymentes belsô tér

OTÉK 85. § 
(11) A helyiség akkor használható mindenki számára 

akadálymentesen, ha 

a) a helyiség bejárati ajtaja akadály nélkül megköze-

líthetô,

b) a helyiség mérete és kialakítása a rendeltetéséhez 

szükséges berendezési és felszerelési tárgyak elhelye-

zésével együtt alkalmas a fogyatékos személyek által 

történô használatra és mozgásra.
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  A kortárs építészet, belsôépítészet publikált alkotásai között szerencsére 
olyan példákat is találunk, melyek azt bizonyítják, hogy ezek a kötöttségek 
nem gátjai egy-egy valóban korszerûen megfogalmazott térnek. Az akadály-
mentességet a látogató valamiféle tisztaságként, az ember felé fordulásként, 
közösségi gesztusként értékeli. Azt érezhetjük, hogy az épület, tér számunkra, 
mindannyiunk számára nyitott. Könnyebben használható, gondoskodó, a kö-
zösségért készült.

 A belsô terek tervezése során, az anyaghasználat megválasztásakkor figyel-
nünk kell arra, hogy az épületbe beépített anyagok, és az üzemeltetés során 
felhasznált tisztítószerek ne tartalmazzanak allergéneket.

HORIZONTÁLIS AKADÁLYMENTESSÉG

Bejáratok
 Akár egy építész-belsôépítész együttmûködés során, akár önálló belsôépítészeti 
feladatként, találkozhatunk a bejáratok környezetének tervezésével, meglévô 
épületek esetén átalakításával. 

 Az épület akadálymentes megközelítésének tervezésekor lehetôleg ragaszkod-
junk a fôbejárat akadálymentessé tételéhez. Egy másodlagos, akadálymentes 
bejárat kialakítása csupán kényszermegoldásként fogadható el.

  A bejáratok kialakítására vonatkozóan a „Tervezési Segédlet az akadálymen-
tes épített környezet megvalósításához” c. segédlet, továbbiakban tervezési se-
gédlet, (Pandula A., P. Farkas Zs., Zsilinszky Gy. (2007) az alábbi követelményeket fogalmazza meg:

  „A bejárat(ok) akadálymentes útvonallal, logikusan legyenek összekötve az 
épületben fellelhetô akadálymentesen kialakított terekkel és elemekkel.

  A bejárat mindkét oldalán a mozgáshoz – manôverezéshez – megfelelô 
méretû (1,50×1,50 m), vízszintes helyet biztosítsunk. A bejárat külsô oldali 
pihenôje a vízelvezetéstôl függôen a belsô padlószinttel azonos szintmagas-
ságban vagy annál legfeljebb 2 cm-el mélyebben legyen. Szintkülönbség ese-
tén olyan rámpa készüljön, amely a bejárat elôtt megfelelô nagyságú vízszin-
tes pihenôben végzôdik.

  Akadálymentes kialakítás esetén bejáratként kizárólag forgó-, billenô ajtó 
nem alkalmazható. Ezek mellett nyíló ajtót is el kell helyezni.”

  A bejárat kiemelése a fogyatékos emberek számára is érzékelhetô módon, 
tehát kontrasztos színhasználattal, markáns építészeti eszközökkel, a területet 
a környezetébôl kiemelô világítás alkalmazásával történjen.

  A látássérültek számára a járófelület burkolatának tapintható változása ad-
hat támpontot.

  A homlokzattól visszahúzott bejárati ajtók kontrasztos keretezése, a hom-
lokzat síkja mellett, egy keskeny városi járdán közlekedve, nem érzékelhetô. 
Ezekben az esetekben célszerû a homlokzatra merôleges falszakaszok kont-
rasztos színezése, vagy azokon kontrasztos grafikai elem elhelyezése. 

  
 A tervezési segédlet továbbá a bejárat melletti információkra és kezelô esz kö-
zökre vonatkozóan is ad követelményeket:

  
 „A bejárat jelzéseit (házszám, csengô, névtábla, feliratok és egyéb informá-
ci ók), kaputelefonokat, beléptetô automatákat lehetôleg úgy kell elhelyezni, 
ki ala kítani és megvilágítani, hogy azok a gyengénlátók számára is könnyen 
megtalálhatóak, felismerhetôek legyenek, valamint kerekesszékben ülve is 
használhatóak, elérhetôek legyenek. Továbbá figyelembe kell venni a szel-
lemi fogyatékosok és siketek igényeit is egyszerû szimbólumok, valamint 
kijelzôk alkalmazásával.

 A bejárat környéke lehetôleg legyen idôjárástól védetten, elôtetôvel kialakítva, 
valamint a bejárati kaputelefonok, telekommunikációs eszközök környékén a 
hallássérülteknek a megfelelô akusztikus környezetet biztosítsuk.”

  Elsôsorban a kis forgalmú, egy bejárattal, utcai portállal rendelkezô, keskeny 
járdáról közvetlenül nyíló üzlethelyiségek esetén (fodrászat, ruházati üzlet stb.) 

7.1. ÁBR A
Könyvtár és médiacent-
rum Japánban. Az épü-
let bejáratához irányító 
vezetôsávok segítik a 
bejárat megtalálását, 
azonosítását. 
Építész tervezô: Toyo Ito.

7.2. ÁBR A
A burkolatba süllyesz tett 
réz profilok kiválóan 
szolgálnak akár vezetô-
sávként is. Firenzei fô -
pályaudvar. 
Tervezô: Roberto Michelucci

7.1.

7.2.
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nehézkes, vagy éppen megoldhatatlan a meglévô egy-két lépcsôfok helyett aka-
dálymentes megoldás kialakítása. 

  Amennyiben az adott épület környezeti kialakításának adottságai lehetôvé 
teszik, készülhet járdarámpa, azaz a járda teljes szélességének megfelelô lej-
tésszögben történô megemelése. Ügyelni kell arra, hogy a bejárati ajtó elôtt a 
megfelelô méretû pihenô biztosított legyen, illetve, hogy járdarámpa mindkét 
megközelítési irányban készüljön.

  Másik megoldás lehet, hogy a bejárat külsô tér felôli oldalán található 
lépcsôket (néhány lépcsôfok esetén) – amennyiben ezt az épület szerkezete 
engedi – a belsô térben rámpával váltjuk ki.

Szélfogó
 A tervezési segédlet alapján a szélfogó kialakításakor az alábbi követelménye-
ket kell figyelembe venni:

  „A szélfogóban vagy a bejárati elôtérben mindenkor legyen elég hely a kerek-
esszék fennakadás nélküli átjárásához, illetve az ajtók megfelelô használásához. 
A szélfogó egy vagy kétszárnyú sorolt nyíló ajtajai között, a megfelelô használat-
hoz minimum 1,25 m legyen a szélfogóba nyíló ajtószárnyak szélességén felül.

  A sorolt ajtóknak lehetôleg egy irányba kell nyílniuk, kétszárnyú sorolt aj-
tók esetén a mindennapi közlekedésre használt ajtószárnyak az ajtó ugyan-
azon oldalán helyezkedjenek el.

  A szélfogóban elhelyezett berendezések (postaláda, ruhafogasok, kaputele-
fon) megfelelô használathoz, valamint a kerekesszék manôverezéséhez leg-
alább 1,50×1,50 m szabad hely álljon rendelkezésre.

  A szélfogó padlóburkolata vízszintes és csúszásmentes kialakítású legyen. 
Sárkaparó rácsok nyílásainak nagyságát maximálisan 2×2 cm-nek kell megvá-
lasztani.

  Hosszirányú nyílások esetén azoknak a mértékadó forgalom irányára merô-
legesen kell elhelyezkedniük. A lábtörlô süppedésmentes és lehetôleg a járófe-
lülettel egy síkba süllyesztett legyen.

 A szélfogónak legyen megfelelô megvilágítása. Biztosítson egy átmeneti teret, 
ahol a szem alkalmazkodni képes a külsô és a belsô fénykülönbségekhez.

  Az épület bejáratánál (szélfogójában, bejárati elôcsarnokában) elhelyezett 
információs tábla, amely tartalmazza az épület szintjeinek alaprajzát, segíti az 
épületen belüli tájékozódást, megfelelô információt nyújt az épületben lévô-
funkciók elhelyezkedésérôl és azok megközelíthetôségérôl. Az alaprajzi tér ké-
pek tapintható kialakítása a látáskárosultak igényeit is kielégíti.

  Szûk szélfogók esetén, ahol a két ajtólap közötti manô-
verezéshez és ajtónyitáshoz elegendô hely nem biztosított, 
ajtónyitó automatikával célszerû az ajtólapokat kialakítani.

  Kerüljük a puha lábtörlôk elhelyezését, ezek a kerekek-
re gyakorolt eltérô gördülési ellenállás miatt nehézkessé 
teszik a kerekesszékkel történô áthaladást.

  Az elôtérben vagy szélfogóban lehetôleg legyen bizto-
sítva babakocsi tárolására alkalmas hely, amely az elôtér 
köz lekedését nem zavarja.”

  A közintézményekben gyakran látható hirdetménye-
ket kerekesszékbôl is olvasható magasságban, jól megvilágítva helyezzük el. 
Az esetleges vitrin védôüvege és a megvilágítás ne okozzon káprázást. 

 
Ajtók
 A bejáratok illetve belsô nyílászárók kialakítására vonatkozóan mind az OTÉK, 
mind a tervezési segédlet pontos követelményeket fogalmaz meg: „A bejá-
rat szélessége annak forgalmától, az egyidejûleg használók átlagos számától 
függ. Az akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad nyílás mérete 0,90 
m-nél kisebb ne legyen. A bejárat ajánlott szabad magassági mérete 2,10 m. 
Kétszárnyú ajtók beépítése esetén az egyik szárny nyitva tartásával biztosított 
legyen az akadálymentes közlekedéshez szükséges keresztmetszet. Ez a kisebb 
keresztmetszetû kétszárnyú nyílászáró szerkezetnél aszimmetrikus szárnyak-
kal biztosítható.

7.3. ÁBR A
Bejárati szintkülönbség 
át hidalása az épület 
teraszának szerkezetébe 
épített rámpával. A meg-
világított és markáns 
színû nagyméretû kas-
pók kiemelik a bejárat 
helyét.

7.4. ÁBR A
Padlóburkolatba épített 
lábtörlô

7.3.

7.4.

OTÉK 96. § 
(3) A szélfogó mélysége a benyíló ajtószárny(ak) 

méreténél legalább 0,60 m-rel, akadálymentes 

közlekedésre is alkalmas esetben legalább 1,25 m-rel 

nagyobb legyen.

(4) Akadálymentes közlekedésre alkalmas szélfogó 

legkisebb szabad területe 1,50×1,50 m-nél kisebb 

nem lehet.
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  Az ajtólapon lehetôleg üvegezés legyen biztosítva az ajtó nyitásának látható-
sága és a forgalom biztonsága érdekében. Az ajtólap üvegezése a padlószinttôl 
mért 0,30 m magasság alá lehetôleg ne nyúljon. A nagyobb üvegezett felülete-
ket könnyen érzékelhetô, a járófelülettôl mért 1,50 m magasságban elhelyezett 
kontrasztos jelzésekkel kell ellátni. Keret nélküli üvegezett bejárati ajtók alkal-
mazását kerüljük.

  Kétszárnyú ajtókon az állandóan használt ajtószárny könnyen értel mezhe-
tôen és érzékelhetôen legyen jelölve.”

  A küszöb kialakítását lehetôleg kerüljük! 

7.5. ÁBR A
A kerekesszéket használó 
ember számára, egy 
min dennapos mozdulat-
sor elvégzése, mint pél -
dául egy bejárati ajtó 
kinyitása ill. becsukása 
is bonyolult feladat. 
Ha megfigyeljük a járó 
ember is többirányú 
mozgást végez  ajtónyi-
táskor (elôre, hátra lép). 
Mindezt a kerekesszékkel 
úgy kell megoldani, hogy 
nyitás közben egyik kéz 
a széket mozgatja, a 

másik a kilincset tartja. 
Becsukásnál a maga 
mögött hagyott ajtó-
szárnyat be kell húz nia. 
Ahhoz, hogy ez a manô -
ver elvégezhetô legyen, 
nyitás oldal felöli olda-
lon 55 cm szélesszabad 
falfelületet kell bizto-
sítani. A zárás hoz ez a 
falfelület 30 cm. Az ajtó 
becsukását az ajtólapra, 
kilincsmagas ságba, víz-
szintesen sze relt behúzó 
fogantyú segítheti.

7.6. ÁBR A
Az OTÉK változása elôtt 
érvényes elôírások sze-
rinti, az akadálymentes 
használathoz szükséges 
minimális tokbelméret 
és folyosószélesség, 
30 cm-nél vékonyabb 
falak esetén. Új építés 
esetén már csak az új, 
egységes 90-es tiszta ajtó 
bel méret alkalmazható.

7.5.

7.6.

OTÉK 62. § 
(5) Az akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad 

falnyílás és ajtó 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet.

(6) Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépíté-

sét úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az 

ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet 

felôli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon 

legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva 

a nyílás tokbelméretén felül. Az ajtó pánt felôli 

oldalán a burkolt falfelülettôl való távolság legalább 

10 cm legyen.

(10) Akadálymentes használatra könnyen kezelhetô, 

nagy erôkifejtést nem igénylô nyílászárókat kell 

beépíteni, szükség esetén automatikus nyitást 

biztosítva.                        

(11) A nagy üvegfelületek, üvegajtók olyan vastagsá-

gúak és szerkezetûek legyenek, amelyek biztonságot 

nyújtanak minden építményhasználó számára. 

 A sérülésveszély elkerülése érdekében a nagy üvege-

zett felületeket, üvegajtókat 1,00-1,50 m magas 

sáv ban érzékelhetô jelöléssel kell ellátni.

OTÉK 61. § 
(4) Akadálymentes közlekedés céljára új épületek eseté-

ben a küszöb legfeljebb 20 mm magas és lekerekített 

lehet. Meglévô közhasználatú épületek esetében az 

ennél magasabb küszöböt lejtôs kialakítással kell 

ellátni.
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Kilincsek
 Az összes kezelôszerv a padlószinttôl 0,90 és 1,10 m közötti magasságban he-
lyezkedjen el.

  A kilincsek és fogantyúk kialakítása alkalmas legyen a könnyû és biztonsá-
gos használatra.

  A mozgáskorlátozott, idôs, vagy beteg emberek gyakran finom mozgásokra 
vagy nagy erô kifejtésére képtelenek. A kilincs formáját úgy kell megválaszta-
ni, hogy az akár a kéz használata nélkül, alkarral is használható legyen. Kerül-
jük a nyomógombok, csavaró mozgást igénylô gombok használatát.

  A lekerekített formákkal elkerüljük a balesetveszélyt, növeljük a komfortér-
zetet. A kilincsek anyaga ne okozzon allergiát, ne legyen hideg.

  Abban az esetben, ha a helyiséget rendszeresen használják kereksszékes 
személyek (például akadálymentes vizesblokk), az ajtó belsô, nyitással ellen-
tétes oldalán minimum 30 cm hosszú, 70-80 cm-es magasságban, az ajtólap 
közép vonalában szerelt, behúzó fogantyút ajánlott felszerelni. A tervezési se-
gédletnek megfelelôen a „kilincsszerkezet nélküli ajtók esetén az ajtó teljes 
hosszában végigfutó, vagy függôlegesen sze relt ajtóhúzó korlátok kialakítása 
elônyös, az elérési különbözôségek 
legjobb ki elé gítésére. 

  A kialakítás során figye lembe kell 
venni, hogy a korlát csökkenti a nyí-
lás szabad szélességét. Az ajtószárny 
90°-nál nagyobb maximá lis nyílá-
sának biztosításával ez a prob léma 
kiküszöbölhetô.”

Ablakok
Azokban a középületekben, ahol az ablakokat a látogatók is kezelhetik, illetve 

ott, ahol akadálymentes munkahelyek vannak, az ablakok zárszerkezeteihez 
való akadálymentes hozzáférést biztosítani kell.

Az ablak üvegfelületének esetleges tagolása olyan síkban legyen, mely nem aka-
dályozza sem a kerekesszékben ülô, sem az álló ember kilátását.

Folyosók, közlekedôk
 A tervezési segédletben a folyosók, közlekedôk kialakítására vonatkozóan az 
alábbi követelmények találhatóak:

  „A folyosók szabad szélessége a forgalom intenzitásától függ, de a közle ke-
dô valamennyi része legalább 1,20 m széles legyen. Helyi szûkületek a folyosó 
szélességét legfeljebb 0,90 m-re szûkíthetik. A folyosón biztosított legyen a ke-
rekesszékkel történô megfordulás. Szûk folyosók esetén min. a folyosó végén.

  A közlekedôk, folyosók és egyéb személyforgalmi területek szabad belma-
gassága legalább 2,20 m legyen.

  A fal síkjából kiugró elemek a folyosó szabad szélességét ne csökkentsék.
  A folyosóról nyíló helyiségek ajtajai elôtt a manôverezéshez – az ajtóra való 
ráforduláshoz – legyen megfelelô hely.

OTÉK 62. § 
(7) Az akadálymentes használathoz megfelelô, az ülô 

helyzetbôl is kilátást biztosító mellvéd magassága 

legfeljebb 0,6 m. A kiesés elleni védelemrôl gondos-

kodni kell.

7.7. ÁBR A
Megfelelô kontraszttal 
és formával kialakított 
kilincsszerkezetek, ajtó-
tokok, ajtólapok

7.8. ÁBR A
A középületek mellék-
helységeinek ajtaját 
kívülrôl is nyitható 
zárral kell felszerelni

7.9. ÁBR A
Szemmagasság és para -
petmagasság összefüg-
gése a kitekintés szem-
pontjából 

7.7.

7.8.

7.9.
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 Az akadálymentes közlekedôk csúszásmentes, szilárd 
és könnyen tisztán tartható burkolattal rendelkezzenek.
 A járófelületen a burkolat színbeli és felületbeli váltá-
sával vezetôcsíkok, és az akadályok elôtt (pl. folyosó terébe 
nyíló ajtószárny, falra szerelt berendezés stb.) figyelmeztetô 
jelzések legyenek kialakítva.
 Kerüljük a magasfényû, csillogó padlók és mennyeze-
tek alkalmazását, amelynek tükrözôdése káprázást okoz-

hat. A folyosón található üvegezett felületeket a gyengénlátók számára is lát-
ható módon, a járófelülettôl mért 1,50 m magasságban elhelyezett jelzésekkel 
kell kialakítani. A folyosókon könnyen érthetô és egyértelmû irányjelzések 
elhelyezése szükséges. Az ajtókon vagy falfelületeken elhelyezett síkírásos in-
formációkat nagyított betûkkel és kontrasztos módon kell kiírni. Az informá-
ciós táblákon az útvonalak, mellékhelyiségek, nevek, nyitvatartások, el érhe-
tôségek, szobák, osztályok, képzések helyszínei stb. legyenek jól láthatóan és 
egyértelmûen feltüntetve.

  A közlekedô megvilágítása egyenletes legyen. A világítótesteket úgy helyez-
zük el, hogy azok káprázást, elvakítást ne okozzanak. ”

  A hosszú folyosószakaszok komoly megpróbáltatást jelentenek az idôs, be-
teg, vagy mozgássérült emberek számára. Ügyelni kell arra, hogy azokon be-
látható távolságban ülôhelyeket biztosítsunk.

  Az ülôhelyeket célszerû a folyosó öblében úgy elhelyezni, hogy a pihenô 
személy a folyosón haladókat ne zavarja. A falfülke mélysége legalább 1,20 m 
legyen.

  Amennyiben erre a megoldásra nincs lehetôség, a térbe állított ülôbútorok 
a látássérültek számára balesetveszélyesek lehetnek, így ôket vezetôsávval 
kell a pihenôsziget mellett elvezetni, vagy a térbe álló tárgyakat bottal is 
érzékelhetôen, elôre kell jelezni. Természetesen a vezetôsáv a pihenôsziget 
elôtt jelzést válthat, jelezvén, hogy ott körül kell nézni. A pihenôszigetben 
kerekesszék számára is kell helyet biztosítani.

  A falakat, falsarkokat az ajtószárnyak alsó sávját nagy forgalmú terek esetén 
ajánlott védeni a kerekesszék, a babakocsi, vagy a bevásárlókocsi nekiütôdésétôl. 

  Hosszú folyosószakaszokon, különösen azokon, amelyekre nem nyílik ajtó, 
a falak mentén felszerelt kapaszkodó mind a nehezen mozgó emberek, mind a 
látássérültek számára segítséget jelenthet. A kapaszkodók elhelyezése a járófe-
lület síkjától mért 70 és 95 cm magasságban történjen.

OTÉK 97. § 
(2) Az akadálymentes közlekedésre tervezett folyosó 

szabad szélessége legalább 1,20 m legyen. 

 Az 1,20 m-es szabad szélesség esetén belátható 

távol ságokban kitérô helyeket kell biztosítani. 

 Rendszeres kétirányú kerekesszékes forgalom eseté-

ben 1,80 m-es szabad szélességet kell biztosítani.

7.10. ÁBR A
Folyosók, közlekedô 
területek kialakításának 
szempontjai

7.10.

7.11. ÁBR A
A helyiségek padló-
burkolatának eltérô 
színhasználata

7.11.
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7.13.

7.13. ÁBR A
Közlekedô kiöblösödésé-
ben kialakításra kerülô 
pihenôterület.
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7.12. ÁBR A
Falból kiálló akadályok 
kialakítása vakok és 
gyengénlátók biztonsá-
gos közlekedése szem-
pontjából.
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Padlóburkolatok
 A belsô terekben alkalmazott padlóburkolatokkal kapcsolatban a következô 
követelményeket kell figyelembe venni a tervezési segédlet alapján: „Az aka-
dálymentes közlekedôk csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható 
burkolattal rendelkezzenek.

  A vezetôsávok kialakíthatósága érdekében használjunk olyan padlóburkoló 
anyagokat, amelyeknek van színbeli és felületi választéka.

  A közlekedô padlóján elhelyezkedô rácsok nyílásainak nagyságát maximá-
lisan 2×2 cm-nek kell megválasztani. Hosszirányú nyílások esetén azoknak a 
mértékadó forgalom irányára merôlegesen kell elhelyezkedniük.

  Kerüljük a magasfényû, csillogó padlók és mennyezetek alkalmazását, 
amely nek tükrözôdése káprázást okozhat, zavarja a tér érzékelését a gyengén-
lá tók számára.”

 Lehetôleg természetes anyagból készült vegyszermentes burkolóanyagot válasz-
szunk, az allergiás és asztmás betegek igényeire való tekintettel. A szônyegpadló 
anyaga legyen atkaellenes és allergénmentes, illetve megfelelôen tisztítható. A 
szônyeg maximális szálhossza 6 mm legyen. A szônyeg illetve padlószônyeg 
padlóburkolatot megfelelôen rögzíteni kell.

  A különféle burkolati felületek, lehetôleg síkban, maximum 5 mm-es szint-
különbséggel váltsák egymást. Amennyiben az egymást váltó burkolati felüle-
tek keménysége jelentôsen különbö zik egymástól, a váltás vonala a látássérül-
tek számára ve ze tôvonalként is használható (pl. szônyegpadló-hideg burkolat). 
A lábtörlôket a burkolatba kell süllyeszteni, illetve a padlóhoz kell rögzíteni.

Csúszásmentesség
 Új padlóburkolat kialakításakor a csúszásmentesség meg-
határozásában a DIN 51130-es szabványnak megfelelô 
osztályozás szerint, az “R” besorolás ad felvilágosítást.  

  A csúszásmentesség meghatározásánál a vizsgálat so-
rán egy fokozatosan döntött különleges olajjal bekent fe-
lületen próbálják ki normál cipôben a felület járhatóságát.

 Ez a besorolás kerámia burkolatok esetén:
– R9 – Elôszobák, lépcsôházak, éttermek, üzletek, rendelôk, 

kórházak, iskolák
– R10 – Fürdôszobák, uszodák, zuhanyzók, vendéglátó-ipa-

ri konyhák
– R11 – Élelmiszeripar olyan munkaterületein, ahol nagy-

mennyiségû víz, mosószer van jelen (mosodák, labor)
– R12 – Ahol nagy szükség van a csúszásmentességre (vegy-

ipar, gépgyártás, parkolók, hús, hal feldolgozás)
  Akadálymentes tér tervezésekor, a belsô terekben R9-
es, a vizes helyiségekben, lépcsôkön R9-10-es, a külsô 
lépcsôkön R11-es felület alkalmazása javasolt.

  Ez a besorolás minden csúszásmentességre vizsgált 
építôanyagot jellemez.

 Meglévô épületek felújítása esetén, ritkán áll rendelkezésre az eredeti burko-
latról bármiféle tanúsítvány. Régebbi épületeinknél sok esetben igyekszünk 
megtartani az eredeti, az épület összképéhez szervesen hozzátartozó burkola-
tokat. Amennyiben a meglévô kô, kerámia, terazzo burkolat állapota jó, ám a 
csúszásmentesség terén érzékelhetôen nem felel meg, egyik lehetôség a felü-
let vegyszeres csúszásmentesítése. Az eljárásban speciális vegyszert alkalmaz-
nak, melynek hatására a burkolat felületének pórusai kitágulnak, mélyebbek 
lesznek. Ezáltal megszûnik a padlót valójában csúszóssá tevô úgynevezett 
filmképzôdés. A burkolat felületének változása szabad szemmel nem látható.

  A kô illetve mûkô burkolatok helyszíni érdesítése hagyományos technológi-
ákkal, például csiszolással, homokfúvással is megoldható.

OTÉK  54. § 
(1) Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési 

egységet, helyiséget és annak részleteit úgy kell meg-

valósítani, ehhez az épületszerkezetet és beépített 

berendezést úgy kell megválasztani és beépíteni, 

hogy a rendeltetésszerû használathoz biztonságos 

feltételeket nyújtsanak, és ne okozzanak balesetet, 

sérülést, például

a) elcsúszást, elesést (pl. közlekedés közben),

b) megbotlást, mellélépést (pl. nem megfelelô világítás 

miatt),

e) ütközést (pl. nem megfelelõ megvilágítás, vészvi-

lágítás hiánya, tükrözôdés miatt, vagy építményen 

belüli jármûmozgásból),

OTÉK  61. § 
(3) Akadálymentes közlekedés céljára az építmények 

belsô közlekedôit és tereit összefüggô csúszás- és 

süppedésmentes padlóburkolattal kell ellátni, a 

vakok és a gyengénlátók számára eligazodást segítô 

kitapintható padlóburkolatot és optikai vezetô sávot 

is kell tervezni és létesíteni.

7.14. ÁBR A
A Finn Vakok és 
Gyengénlátók Szövet-
ségének új, Iíris nevû 
központja

7.14.
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ISO TERVEZET

 Nagy forgalmú belsô terekben, így a pályaudvarokon, több országban, példá-
ul Japánban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban hasonló megoldásokat 
alkalmaznak. Az útvonalat párhuzamosan futó, a burkolatból kiemelkedô sá-
vok, a veszélyt pontszerû jelzések jelölik. Több esetben az elemek színe is meg 
van határozva. Ez a szín az úgynevezett Safety Yellow, mely mérések szerint 
a legjobban vonzza a tekintetet, így a látássérültek számára is a legjobban 
érzékelhetô.

  Az ISO (International Organization for Standardization) 1999-ben kidol-
gozott tervezete bár nem kötelezô, a jól érzékelhetô jelzések kialakításának 
módjáról megbízható információt nyújthat. Committee Draft ISO/CD, 1999

  A figyelmeztetô felület csonka félgömbökbôl áll, melyek magassága 5 ±0,5 
mm, felsô átmérôje 12-25 mm, az egyes pontok közti távolság 50-65 mm.

 A vezetôsáv a haladási iránnyal megegyezôen lerakott hosszúkás, a burkolat-
ból kiemelkedô, legömbölyített szélû pálcákból áll, melyek magassága 5 ±0,5 
mm, felsô síkján a szélesség ~30 mm. A pálcák tengelytávolsága ~75 mm.

Vezetôsáv
 A látássérültek tájékozódását azokban a terekben, ahol a biztonságos közleke-
déshez nincs megfelelô támpont például egy falfelület, vagy korlát, a padló-
burkolat – cipôtalppal, fehér bottal – jól érzékelhetô, felületi váltásaival tudjuk 
segíteni.

7.15. ÁBR A
A vezetôsáv akkor a leg -
kényelmesebb, ha a szé-
lessége 30-60cm. A ta-
pintható burkolati jelek 
és a környezô burkolatok 
javasolt színtónusbeli 
eltérése legalább 30%.

7.15.

7.16. ÁBR A
Ebben a térben, vezetô-
sáv nélkül, a környezet 
felületeirôl visszaverôdô 
hangok, illetve a falfelü-
let segítségével lehet 

tájékozódni. A veszélyt 
jelentô, szabadon álló 
lépcsôre azonban, mar-
káns felületi jelzések 
figyelmeztetnek.

7.16.

7.17. ÁBR A
Mellékhelységek auto-
ma ta ajtókkal, kontrasz-
tos piktogramokkal, 
és az ajtókhoz irányító 
domború, vezetô, illetve 
figyelmeztetô jelzésekkel. 
A figyelmeztetô jelzés, a 
bejárat teljes szélessége 
elôtt magtalálható.

7.17.

7.18. ÁBR A
Ragasztható, vagy pad-
ló burkolatba építhetô, 
csonka félgömb alakú, 

„jelzôgumó” lerakásának 
ideális módja

7.19.

7.20. 7.21.

7.19. ÁBR A
Ez a vezetôsávtipus 
elsôsorban a skandináv
 országokra jellemzô. 
Megfigyelhetô, hogy a 
figyelmeztetô területe-
ken 60×60cm-en 
he lyezik el a burkolati 
jelzéseket.

7.20. ÁBR A
A Sendai Mediatheque 
(Japán) könyvtárat, mé-
diacentrumot, elô adó-
termeket, kiállítótereket
foglal magába. Az épí-
tész, a sárga színû,
standardizált vezetôsáv
beépítése ellen, érezhe-
tôen nem tiltakozott, 
és azt következetesen 
végigvezeti az épületen.

7.21. ÁBR A
Tapintható információt 
tartalmazó térképhez
vezetô burkolati vezetô-
sáv

7.18.
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– A pálcák a közlekedés irányával párhuzamosan fussanak
– A veszély, irányváltás elôtt, figyelmeztetô, pontszerû jelzésre kell váltani.
– A veszélyt jelentô terület teljes szélessége elôtt jelezni kell.
– A vezetôsáv a jelzendô terület elôtt 40 cm-el álljon meg.
– A vezetôsáv szélessége 40 cm, ideális esetben 60 cm.
– A vezetôsáv legalább 3 mm-t emelkedjen ki a környezô burkolat síkjából.
– A vezetôsáv felületének kiemelkedése legyen egyenletes, legyen csúszásmentes.
– A tapintható burkolati jelek és a környezô burkolatok javasolt kontrasztbeli 

eltérése legalább 30% legyen.

 Magyarországon a belsô terek burkolati vezetôsávjainak kialakítására nincs 
egységes szabályozás. A megfelelô megoldást az elvárások ismeretében a hely-
szín belsôépítészeti koncepciójának szerves részeként kell kialakítanunk.

A VEZETÔSÁV FEL ADATA

– tapintható információ a biztonságos útvonalról,
– jól látható jelzés a gyengénlátók számára a biztonságos útvonalról.

 A tervezési segédlet felhívja a figyelmet, hogy „a vezetôsáv felületi érdessége 
max. 5 mm legyen, hogy elkerüljük a botlásveszélyt. Ügyeljünk a megfelelô 
rögzítésre. A vezetôsáv kialakításánál fordítsunk kellô figyelmet a takarítható-
ság és karbantarthatóság szempontjára!”

 A vak ember számára minden olyan tér, mely szélesebb a fehér bottal kita-
pintható területnél, bizonytalanságot jelent. A bizonytalanságon a burkolat 
síkjában elhelyezett tapintható jelzéssel tudunk segíteni. A jelölôsáv elhelye-
zésének szükségességét elsôsorban a tér, és nem a szabad térfelületek szélessége, 
vagy nagysága határozza meg. Végig kell gondolnunk, hogy a területen hol 
bizonytalanodhat el egy látássérült ember, s ennek függvényében kell a beren-
dezési tárgyak elhelyezését és a burkolati rendszert megtervezni.

  A vezetôsáv lehetôleg legyen egyenes vonalvezetésû, derékszögû elágazá-
sokkal. Egy ilyen rendszert utólag, a tervezés kései fázisában, nehéz esztétiku-
san elhelyezni. 

  Az a legegyszerûbb, és a legjobban mûködô megoldás, ha a bejáratoktól a 
kitüntetett pontokig – következô ajtó, recepciós pult, fô közlekedési útvonal 

– lehetôleg tengelyben, vagy az említett derékszögû rendszerben lehet eljutni. 
A lóugrásszerû, sokszor megtört vezetôsávkígyó, a gyengén látók számára ne-
hézkes, a látó emberek számára, akik a legrövidebb útvonalon szoktak járni, 
értelmezhetetlen és zavaró. Ez a feltétel nem ütközik az építészeti tervezés, a 
térszervezés alapvetô szabályaiba. A tervezés folyamán azonban számolni kell 
vele, mert a biztonságos közlekedési terület tengelyétôl csupán kissé kimozdu-
ló nyílás, vagy ajtó felfûzése nagy vérveszteség lehet a padlóburkolat egysége 
tekintetében.

  A gyengénlátó ember számára a térfalak és a padló kontrasztjai, fényfoltok, 
markáns színû felületek, tárgyak is támpontot jelenthetnek.

  Egyszerû rendszerû, jól belátható terekben, elsôsorban a közlekedôkben, 
ahol bútorozás vagy más térbe helyezett tárgy a falfelületeket, az oszlopokat, 
a pilléreket nem takarja, a vezetôsáv színbeli kontrasztja kiváltható a térfalak 
kontrasztos színezésével. Így a fehér botot használó ember a jól tapintható, ám 
a burkolat színétôl esetleg nem elég erôs kontraszttal különbözô vezetôsávra, 
míg a gyengénlátó elsôsorban a függôleges térelemek kontrasztos színeire tá-
maszkodhat.

  A kontrasztos színezésû bútorzat, grafikai elemek szintén vezetô funkcióval 
bírhatnak.

  Jó példa erre a megközelítésre Toyo Ito épülete, ahol a markánsan kidombo-
rodó vezetôsávok mellett a belsôépítészeti elemek és az információs rendszer 
erôs kontrasztjai nyújtanak támpontokat a térbeli tájékozódásban.

 Gyermekkorunkban, szívesen jártunk megkülönböztetett felületeken (csak a 
fehér kockán, vagy végig a sárga úton), s a reprezentatív terekben lefektetett vö-
rös szônyeg sem csupán dekoráció. A belsô térburkolatok díszítésének, a burko-
lati felületek tagolásának, az esztétikum mellett a teret értelmezô, a kitüntetett 
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felületeket kiemelô szerepe is van. Ez a gondolkodásmód történeti épületeink-
ben jól látható. Az akadálymentes padlóburkolat vagy burkolati rendszer nem 
más, mint ennek az értelmezésnek a megmutatása a gyengén látó vagy vak 
emberek számára is. Akadálymentes belsô tér tervezése esetén a vizuális tago-
lást kell a tapinthatósággal ötvöznünk, s így megalkuvás nélkül, a koncepciót 
kibontva születik meg a mindenki számára használható burkolati rend.

Térfalak
 A belsô térhatároló felületek anyag- és színválasztása, részletmegoldásai, egy-
máshoz való viszonyuk tág lehetôséget adnak a tér értelmezésének elô se gí-
tésére. A homogén környezetbôl kiemelkedô markáns színezésû felület vonz za 

7.22.

7.23.

7.24.

7.26.

7.28.

7.22. ÁBR A
A Sendai Mediatheque 
(Japán) könyvtárat, 
médiacentrumot, elô-
adó  termeket, kiállítóte-
reket foglal magába. 
Az építész, a sárga színû,
standardizált vezetôsáv
beépítése ellen, érezhe-
tôen nem tiltakozott, 
és azt következetesen 
végigvezeti az épületen.

7.23. ÁBR A
A Sendai Mediatheque 
(Japán) könyvtárat, 
médiacentrumot, elô-
adó  termeket, kiállító-
tereket foglal magába. 
Az építész, a sárga színû,
standardizált vezetôsáv
beépítése ellen, érezhe-
tôen nem tiltakozott, 
és azt következetesen 
végigvezeti az épületen.

7.24. ÁBR A
Funkciók elválasztása 
illetve a közlekedôsáv 
kijelölése szônyegek 
elhelyezésével

7.25.

7.27.

7.25. ÁBR A
A közismert „metró-
gumi” és gránitlapok 
találkozása a budapesti 
Metróban. Hang és 
tapintás szempontjából 
is jól érzékelhetô a vál-
tás. A metrógumi azon-
ban igénytelen, nehezen 
karbantartható anyag 
a nemesebb kô mellett.

7.27. ÁBR A
Stokkolással kialakí -
tott burkolati sávok, 
a bejárat elôtt.

7.26. ÁBR A
A budapesti Metro egyik
állomása. A kôburkolat-
ba mart baráznák láb -
bal nem, és fehér bottal
is csak nehezen érzékel-
hetôek. Ebben a térben 
nincs lehetôsége egy 
lá tássérült embernek a 
tapogatózásra, hiszen 
a tömeggel sodródik. 
Egyértelmû, drasztikus 
jezések kellenének.

het túlságosan, mert az 
a nehezen mozgók és a 
kerekesszékkel, babako-
csival, kerekesbôrönddel 
közlekedôk számára 
akadályt jelenthet. 

7.28. ÁBR A
Üzletbejárat: a külön -
féle padlóba süllyesz tett 
lábtörlôk kiválóak fi-
gyel meztetô jelzésként is. 
Amennyiben a lábtörlô 
nincs bessülyesztve, 
rögzíteni kell, vagy olyat 
választani, amely nem 
mozdul el a helyérôl. 
A szônyeg nem süpped-

A tömegközlekedés az a
terület, ahol bátran kéne
alkalmazni a kontrasztos
színû, akár sárga vezetô- 
sávot. Ez a sáv, egy ilyen 
jellegû tér belsôépítészeti 
arculatához, melynek 
nagyon fontos üzenete, 
a biztonság, a gyors 
tájékozódás, az ember-
központúság, kiválóan 
illeszthetô.
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7.29.

7.34. 7.35.

7.32.

7.30.

7.33.

7.31.

7.29. ÁBR A
A fotón látható burko-
lati sáv, tapinthatóan 
érdes felülettel, kiválóan 
mûködne vezetôsávként 
is. A keresztirányú 
sávokat úgy is ki lehetett 
volna osztani, hogy , 
azok  üzletbejáratok 
elôtt szakítsák meg a 
sötét bordûrt.

7.32. ÁBR A
Vezetôsáv kialakítása 
burkolatra ragasztott 
fém elemekkel 

7.30. ÁBR A
Funkciók elválasztása a 
burkolat színének hatá-
rozott kontrasztjával 

7.34. ÁBR A
Az Elte Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kará-
nak utólagosan elhelye -
zett vezetôsávval, irányí-
tó táblák felszere lésével
kialakított közle kedôte-
rületei. 

7.35. ÁBR A
Firenze, Biblioteca 
Laurentiana. A futó-
szônyeg mint vezetôsáv. 

7.33. ÁBR A
Rossz alaprajzi rendszer 
vonzataként, bonyolult 
vezetôsávrajzolat jön 
létre

7.31. ÁBR A
Tazawako Station. A bur-
kolaton elhelyezett fém 
elemekkel kialakított 
vezetôsáv látható, mely 
az épületen belüli fôbb 
elemeket, funkciókat 
jelöli. 
Építész tervezô: Shigeru Ban. 

kétsoros kapaszkodó

sárleszedô szônyeg

információs tábla

vezetôsáv
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a tekintetet, irányít, ezzel mind a látássérültek, mind az értelmi fogyaté kos 
emberek, de mindannyiunk számára támpontot jelenthet. A falfelületek, nyí-
lászáró szerkezetek és a burkolati anyagok színének kontrasztjával is a tér ér-
telmezését segítjük. A falfelületek a tér különféle funkcióihoz alkalmazkodó 
anyagváltásai befolyásolják komfortérzetünket, de egyben a gyengénlátók il-
letve a vakok számára a felületekrôl visszaverôdô hangok, illetve a tapintás 
minôségének változása révén információt nyújtanak.

  Ügyeljünk arra, hogy a térfalak felületkezelése, anyaghasználata ne okoz-
zon káprázást. A felhasznált anyagok legyenek allergén- és oldószermentesek, 
tapinthatóak.

  Kerüljük a térértelmezést zavaró, vagy vibráló felületek alkalmazását. A 
moz  galmas mintázat háttérként mind a látássérültek, mind a hallássérültek 
számára zavaró lehet, de túlzott és értelmezhetetlen inger lehet egy értelmi 
fogyatékos, vagy autista ember számára is. 

  Nagy tükörfelületek elhelyezése – gondoljunk csak az üzletek tükörfalaira – 
figyelmeztetô jelzések elhelyezése nélkül megtévesztô és balesetveszélyes. Az 
üvegfelületeken 150 cm-es magasságban kontrasztos figyelmeztetô jelzéseket 
kell elhelyezni. A padlósíkig üvegezett felületeken ezt a jelzést kb. 70 cm-es 
magasságban meg kell ismételni.

  A függôleges síkból kitérô felületek a látás- és értelmi sérülteket megzavar-
hatják.

  A nagy forgalmú, és a kerekesszékkel, babakocsival gyakran látogatott terek 
falainak és falsarkainak védelmére gondolni kell.

Világítás
 A világítás tervezésére munkahelyek, iskolák, közintézmények esetén hagyo-
mányosan nagy figyelmet kell fordítani. Belsôépítészként a világítási kon-
cepció kialakításában, a világítótestek helyzetének meghatározásában ve-
szünk részt. 

7.36.

7.37. 7.38.

7.40.

7.39.

7.36. ÁBR A
Információk elhelyezésé-
nek ideális magassága a 
térfalakon.

7.37. ÁBR A
A visszahúzott lábazat 
és a függôleges irányú 
megvilágítás helyes 
alkalmazása az árnyék-
hatás miatt a tér érzé-
kelését segíti. 
Építész tervezô: 
Hans Sharoun

7.38. ÁBR A
Az erôsen megvilágított 
falfelületek irányítanak 
a térben.

7.40. ÁBR A
A tér különbözô meg-
világítási lehetôségei a 
világítótest megválasz-
tásának függvényében 

7.39. ÁBR A
A bevilágító felületek, 
különbözô módon meg -
világított áttörések 
révén a nagyobb falfe-
lületek tagoltabbak, a 
színhasználatában nem 
kontrasztos tér is aka-
dálymentessé tehetô.

150

50
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