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  A természetes fény a legjobb fényforrás a látássérült emberek számára. A 
nagy felületi nyitások, s az ezeket az erôs napsütéstôl védô árnyékoló szerke-
zetek elhelyezése esetén azonban ügyelni kell arra, hogy ne keletkezhessen 
megtévesztô árnyékhatás. Az ilyen árnyékok egy látássérült ember számára 
akadálynak látszhatnak. 

  Amennyiben az épület egyes területeire túlzottan erôs fény, elsôsorban ter-
mészetes fény jut, a sötétebb területekre érve még az egészséges szem sem tud 
rövid idô alatt alkalmazkodni. Ez a jelenség fokozottan igaz a látássérült em-
berek esetén. Ezért mindig figyelni kell arra, hogy lehetôsége és ideje legyen a 
szemnek a megváltozott fényviszonyok megszokására.

 A különbözô felületek megvilágításának rafinált tervezésével a színhasznála-
tában nem kontrasztos tér is akadálymentessé tehetô. Ez a megállapítás olyan 
középületekre igaz, ahol állandó a mesterséges fény használata (zárt, ablak 
nélküli terek).

  A falfelület függôleges irányú megvilágítása például egy visszahúzott lába-
zati részt sötétnek, tehát kontrasztosnak fog mutatni.

  A kapaszkodóba rejtett világítótestek a fal vagy padló síkját megvilágítva 
kontrasztos vezetôsávként mûködnek.

  Az erôsen megvilágított falfelületek irányítanak a térben. A lépcsô melletti 
falba süllyesztett világítótestekkel csupán a járófelület síkját megvilágítva a 
lépcsô jól érzékelhetô lesz. 

  Ügyelni kell arra, hogy ilyen világítási viszonyok mellett se alakuljon ki 
káprázás, a fényforrások ne vakítsanak, és ne jöjjenek létre megtévesztô ár-
nyékhatások.

  A vakok számára a tapintható vezetôsávról vagy más irányt mutató elemrôl 
természetesen gondoskodni kell.

  A közlekedôkben a mennyezeten elhelyezett világítótestek, fénysávok a fal-
felületekkel párhuzamosan futva a megfelelô irány megtartását támogatják.

  Az ajtókat kiemelô megvilágítás segíti a tájékozódást.

 A térben álló tárgyakat, oszlopokat, bútorokat kiemelve, ám zavaró árnyékokat 
nem képezve ajánlott megvilágítani.

VERTIKÁLIS AKADÁLYMENTESSÉG

Lépcsők, rámpák

7.42.

7.41.

7.41. ÁBR A
A folyosóra vetülô ár-
nyékok, és a túlságosan 
erôs természetes fény, 
a látássérültek számára 
zavaróak lehetnek 

7.42. ÁBR A
Az MVRDV amszterdami szociális lakóépületének 
közlekedôfolyosója. A sokat idézett épület e részlete 
ellentmond az akadálymentes használhatóság szinte 
minden követelményének. Amennyiben valóban s
zociális épületrôl van szó, ahol hatványozottan 
fordulnak elô fogyatékkal élô, nagycsaládos, vagy idôs 
lakók, az építésznek az akadálymentesség kérdésköré-
ben jóval alázatosabban kéne viselkednie.

– A gyengén látók elsôsorban a kontrasztokra támasz 
 kodnának, a tervezési koncepció pedig a monokróm  
 színhasználatra épül.

– A világítás – a mesterséges és a természetes is –  
 erôsen kápráztat, a falfelületek fénylenek.

– A feliratok – sárga alapon fehér – alig láthatóak.
– A monoton belsô térben, egy gyermek, egy értelmileg  
 sérült, vagy egy látogatóba érkezô ember, nehezen  
 találja meg a megfelelô ajtót.

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

b) megbotlást, mellélépést (pl. nem megfelelô világítás 

miatt),

d) fejsérülést (pl. nem megfelelô szabad belmagasság, 

szabad keresztmetszet miatt),

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

lágítás hiánya, tükrözôdés miatt, vagy építményen 

belüli jármûmozgásból),

(2) Az építményt és részeit, továbbá a köz- és díszvilá-

gítást, a fényreklámot és hirdetôberendezést úgy kell 

elhelyezni, kialakítani, hogy a fényhatás

a) az építmények és a helyiségek rendeltetésszerû 

használatát ne akadályozza,

b) a környezet rendeltetésszerû használatát (pl. 

tükrözéssel) ne zavarja, a közlekedés biztonságát ne 

veszélyeztesse.



BELSŐÉPÍTÉSZET

 A tervezési segédlet a lépcsôk kialakítására vonatkozóan az alábbiakat rögzíti:
  „A lépcsôkarok minden fokát (fokok élét) ajánlott érzékelhetô módon jelöl-
ni (kontraszt, felület). A lépcsôkarok kezdetét és végét a burkolaton lehetôleg 
elôre kell jelezni színbeli és érdességbeli váltással.

  A lépcsô kezdete és vége, valamint a fokok éle úgy legyen megvilágítva, 
hogy azok könnyen láthatóak és érzékelhetôek legyenek, valamint a használó 
saját árnyéka ne zavarja a fokok biztonságos érzékelését.

  A lépcsôkar alatti forgalom elôl a 2,20 m szabad belmagasságot el nem érô 
terület legyen lezárva vagy a gyengénlátók számára is egyértelmûen jelezve a 
fejsérülések elkerülése érdekében.”

Korlátok, kapaszkodók
 A kapaszkodók kiválóan alkalmasak arra, hogy rajtuk információkat helyez-
zünk el. A látássérült ember – abban az esetben, ha nincsenek az útvonalon 
benyíló ajtók, bútorok – közlekedhet a fal mentén. A fal védelme, és a nehezen 

7.43.

7.47.

7.44.
7.44. ÁBR A
Ezt a lépcsôt a legszóra-
kozottabb diák is köny-
nyedén észreveszi, szinte 
világít a térben. Az ol -
dal falba süllyesztett 
világítótestek tovább erô-
sítik ezt a hatást. Okta-
tási intézmény lévén, 
felróható, a kétsoros ka -
paszkodó, és a lépcsô 
elôtti figyelmeztetô jel -
zés hiánya. Arany János
Általános Iskola és Speci -
ális Szakiskola, Csorna 
Vezetô tervezô: 
Karácsony Tamás.

7.47. ÁBR A
Lépcsôk élének kont-
rasztos jelölése a fokok 
megfelelô érzékelését 
teszi lehetôvé. 

7.48.

7.48. ÁBR A
Az alulról érkezve 
kontrasztos kialakítású 
lépcsôfok, melyet a hom -
loklap és a felsô sík szín-
beli megkülönböztetésé-
vel gondolt megoldani a 
tervezô, a fenntrôl ér ke -

zô számára semmiféle 
segítséget nem jelent. 
Ezt a bizonytalanságot 
még fokozza, az erôs, 
szembôl érkezô termé-
sze tes fény.

7.45. 7.46.7.45. ÁBR A
Lépcsôház kitekintést 
biztosító, azonban ki-
esést illetve gyermekek 
felmászását megakadá-
lyozó korlátszerkezettel

7.46. ÁBR A
A szarvasi uszoda 
lépcsôházában, kétszínû, 
vágott greslapokkal 
oldották meg a lépcsôk 
élének kontrasztos 
kialakítását.

7.43. ÁBR A
Lépcsôk kialakításának 
szabályai
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mozgó, illetve a gyengén látó emberek segítése érdekében, több helyen teszünk 
fel a falra kapaszkodókat. A korláton elhelyezett tapintható jelzések, könnyen 
észrevehetôek a látássérült emberek számára. Hasonló, a lépcsôkorlátra szerelt 
jelzésekkel jelölni lehet azt is, hogy hányadik lépcsôkaron, illetve emeleten 
járunk.

7.49. 7.50.

7.51.

7.49. ÁBR A
Monokróm térben elhe-
lyezett, erôsen megvilá-
gított, hangsúlyos, ám 
mégis könnyed rám pa. 
Az elegancia, és nem 
a „kötelezô” akadály-
mentesség juthat róla 
eszünkbe. Sheila C. 
Johnson Design Center, 
New York. 
Tervezô: Lyn Rice Architects.

7.50. ÁBR A
Kiállítótérben elhelyezett 
mobil rámpa.

7.51. ÁBR A
A korlátkeresztmetszet 
megfelelô méretezése 

OTÉK 63. § 
(2) Akadálymentes használhatósághoz az építmények 

és bejárataik szintkülönbségeinek áthidalása érde-

kében a lépcsô mellett akadálymentes közlekedést 

biztosító megoldásról (lejtô, felvonó, emelôlap stb.) 

is gondoskodni kell oly módon, hogy a közlekedés a 

rendeltetésszerû használatot ne akadályozza.

OTÉK 64. §
(4) …Akadálymentes használatra szolgáló új épít -

 ményben azonos belépô széles ségû fokokat tartal-

mazó egyenes lépcsôkart kell alkalmazni, és a 

lépcsôkar 1,80 m-nél nagyobb szintkülönbséget 

 nem hidalhat át.

OTÉK 65. §
(4) Akadálymentes közlekedéshez a lépcsôfokokat 

homloklappal és orr nélküli járólappal kell kiala-

kítani annak érdekében, hogy a lábfej ne akadjon 

meg. Az elsô és az utolsó lépcsôfokot eltérô színnel 

vagy jelölôcsíkkal jelezni kell. Három vagy kevesebb 

fokú lépcsô esetében minden fokot feltûnô módon 

jelezni kell.

OTÉK 66. §
(2) Akadálymentes közlekedéshez:

a) a lejtôk egyenes karúak legyenek,

b) a legfeljebb 2 cm-es szintkülönbség elfogadható,

c) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához 

legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésû rámpa is alkalmaz-

ható,

d) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalá-

sához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésû rámpát kell 

alkalmazni,

e) egy lejtôkarral legfeljebb 0,45 m szintkülönbség 

hidalható át,

f) a lejtôkar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 

m átmérôjû szabad terület biztosítandó,

g) a többkarú lejtôk áttekinthetôséget biztosító mell-

véddel alakítandók ki,

h) a lejtôhöz két fogódzkodó korlátot kell biztosítani, a 

járófelülettôl mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, 

az 1,50 m-nél szélesebb lejtôknél mindkét oldalon 

kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenôk mentén 

megszakítás nélkül továbbvezetni,

i) a szabadtéri lejtôt csapadéktól védetten, ennek 

hiányában megfelelô csúszásgátló bordázattal kell 

kialakítani,

j) többkarú lejtô legfeljebb 1,80 m magasságkülönbség 

áthidalására létesíthetô.
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(a)            kerület 10-16 cm             (b)
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7.52.

7.53.

7.52. ÁBR A
A különbözô haszná-
lói magasságoknak 
megfelelôen kialakított 
kapaszkodó

7.53. ÁBR A
A kapaszkodón elhelye-
zett jelzések a vakok és 
gyengénlátók épületen 
belüli tájékozódását se -
gíthetik. A képeken lát-
ható kapaszkodók eseté -
ben az emeletre érkezés-
nél a rovátkák vagy a 
felületbôl kiemelkedô 
bütykök az adott szint 
számát hivatottak 
jelölni.

7.57. 7.57. ÁBR A
Ez a korlát egyaránt 
nyújt biztonságot, s 
pihenési lehetôséget. 
Szélessége folytán, ké -
nyelmes támaszt bizto-
sít. A korlát anyagának 
megválasztásakor, tud -
nunk kell, hogy a fém -
érzékenyekre való tekin-
tettel, nem ajánlott 
középületekben, felület-
kezelés nélkül, fém ka-
paszkodókat elhelyezni. 
Metro, Budapest.

7.58.

7.58. ÁBR A
Egyedi gyártású 
kapaszkodó megfelel  
markolattal.

7.54.

7.56.

7.55.

7.54. ÁBR A
A korlátba épített meg-
világítás a lépcsôfokok 
reprezentatív megvilágí-
tását is lehetôvé teszi. 

7.56. ÁBR A
Akadálymentes haszná-
lat esetén fokozottan 
kell ügyelni a falsarkok 
védelmére is.

7.55. ÁBR A
A kapaszkodó korlátok 
helyes lezárása ívelt 
elemmel.

OTÉK 68. § 
(1) Az 1,0 m-nél hosszabb vízszintes vetületû gyalogos 

közlekedés céljára szolgáló lépcsôt, rámpát, lejtôt 

fogódzkodóval kell megvalósítani. Azt a lépcsôt, 

rámpát, lejtôt, amelynek a járófelülete a csatlakozó 

terepszintnél

a) 0,17 m-rel magasabban van, a fogódzókon felül 

megfelelô méretû lecsúszás elleni védôperemmel,

b) legalább 0,95 m-rel magasabban van, lecsúszást 

gátló korlátkialakítással vagy mellvédfallal

kell megvalósítani.

 (2) A lépcsôkar legalább egyik – a 2,0 m-nél szélesebb 

lépcsôkar mindkét – oldalát fogódzásra alkalmas 

módon kell megvalósítani. A lépcsô és a lejtôkar 

kezdetén és a végén a kapaszkodók 0,30 m-rel 

 nyúljanak túl. A kapaszkodó 4,5-5 cm átmérôjû, 

 kör keresztmetszetû markolattal rendelkezzen. 

 A markolat faltól való távolsága 4,5 cm legyen. 

 A korlát markolatán a kéz legyen végigcsúsztatható 

és a környezethez képest színe kontrasztos legyen.
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Lift

AKADÁLYMENTES VIZESBLOKK

 Az akadálymentes illemhelyek kialakításával kapcsolatban a tervezési segéd-
let a következô követelményeket határozza meg: „Egy épületszint, közszolgál-
tatást nyújtó létesítmény akadálymentes használhatóságához olyan méretû 
illemhelyet kell biztosítani, amely lehetôvé teszi a kerekesszéket használó 
személy részére a 360 fokos megfordulást. A kerekesszék megfordulásához mi-
nimálisan 1,50 m átmérôjû környi szabad alapterület szükséges.

  Az akadálymentes használatot nyújtó WC-mosdó helyiség az elôtérbôl 
önállóan nyíljon, ajtaja mindig a helyiségbôl kifelé nyíljon. WC ajtó megfelelô 
szélességû, könnyen nyitható, és kerekesszékben ülve is zárható legyen. A WC 
csésze úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékbôl történô 
átülése lehetséges legyen, továbbá az esetleges segítô személy számára is 
megfelelô hely legyen biztosítva a WC mögött, illetve a WC mellett. Az aka-
dálymentes használhatóság érdekében a WC-csésze oldalán minimum 90 cm 
széles hely, a WC-csésze elôtt pedig minimum 1,35 m hosszúságú hely bizto-
sítandó.

  Az akadálymentes használhatóság érdekében a WC-ülôke a padlószinttôl 
46-48 cm magasan helyezkedjen el, a fal síkjától számított kiállása pedig mi-
nimum 70 cm legyen.

  A kerekesszékbôl történô átülés segítése érdekében a WC-csésze mindkét 
oldalán kapaszkodókat kell elhelyeznünk. A kapaszkodók használata az átülés 
módjától és a használó szokásaitól, képességeitôl függôen különbözô lehet. A 
különbözô használhatóság érdekében a WC-csésze fal felôli oldalán fix, a tér 
felôli oldalán felhajtható kapaszkodó elhelyezése szükséges. A kapaszkodók 
ideális magassága minden esetben a padlóvonaltól mért 75 cm.

  Konkáv peremkialakítású, könyöklô résszel ellátott mosdó elhelyezése aján-
lott. A mosdó megközelíthetôsége miatt a mosdókagyló a padlószinttôl 85-86 
cm magasan helyezkedjen el.

  A mosdó felett olyan magas tükröt kell elhelyezni, hogy az állva és ülve is 
teljes értékûen használható legyen.

  A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot 
használjunk. Könnyen tisztítható padlók, falak és szerelvények legyenek elhe-
lyezve. A helyiségben balesetveszélyt jelentô éles és kiálló sarkok ne legyenek.

  A tér jobb érzékelése érdekében ügyeljünk a helyiség burkolatainak, illetve 
a berendezési tárgyainak megválasztásakor a megfelelô színkontrasztok bizto-
sítására.”

  A vizesblokkok, különösképpen a középületek vizesblokkjainak hagyomá-
nyos színe a fehér.

  A színválasztás, vagy inkább a színtelenség, érthetô és elfogadható a szani te-
rek esetén. A burkolóanyagok és a szerelvények kiválasztásakor azonban ügyel ni 
kell a megfelelô kontrasztra. Meglévô, monokróm színezésû akadálymentes 
vizesblokkokat az egyes területeken elhelyezett ragasztott, vagy festett felüle-
tekkel, egyszerû eszközökkel is akadálymentesebbé tehetjük. A cél az, hogy az 
eddig a környezet színé be veszô kezelôeszközöket, kapcsolókat, berendezési 
tárgyakat, a háttérbôl kiemeljük. Ezt a célt szolgálja a kb. 75 és 110 cm között 
elhelyezett sötétebb színû sáv. A sávban kontrasztos színû jelzésekkel még job-
ban jelölhetjük például egy kapcsoló helyét.

OTÉK 82. § 
(4) Új, az akadálymentes használatra alkalmas 

épületekben legalább egy olyan méretû, kialakítású 

felvonót kell létesíteni, amely a fogyatékos személyek 

által is használható. Az akadálymentes használat-

hoz biztosítani kell

a) a felvonók lépcsô nélküli elérhetôségét,

b) a felvonó-aknaajtók elôterében legalább 1,50×1,50 

m szabad mozgásterületet,

c) a felvonó vezérlô és jelzô elemek elhelyezését 

megfelelô nagyságban és magasságban kontrasztos 

kialakítással,

d) fogyatékos személyek számára az emeletek akusz-

tikus jelzését és tapintással olvasható emeletszámo-

zást, vizuális jelzést.
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7.59.

7.60.

7.63.

7.64.

7.62.

7.61.

7.59. ÁBR A
A falburkolatban elhe-
lyezetett két csempe-
sornyi kontrasztos sáv 
a homogén szinû terek 
térérzékelését segíti, a 
berendezési tárgyakat 
kiemeli 

7.60. ÁBR A
Karfával is ellátott zu-
hanyzóülôke kontrasz-
tos színhasználattal. 
A szerelvények le-fel 
illetve oldal irányban is 
mozgathatóak

7.63. ÁBR A
Akadálymentes fürdô-
szobák, kontrasztos 
színezésû kapaszkodók-
kal és kiegészítôkkel

7.64. ÁBR A
Kontrasztos kapaszko-
dókkal, esztétikusan 
kialakított akadályentes 
WC illetve zuhanyzó 
helyiség

7.62. ÁBR A
A mosdó helyes elhelye -
zési magassága az aka-
dálymentes megköze -
lítés biztosítása szem-
pontjából 

7.61. ÁBR A
Az akadálymentes WC-mosdó helyiség használha-
tósága azon múlik, hogy annak berendezéseihez a 
különbözô módon és mértékben beteg vagy fogya-
tékos emberek teljes köre akadálytalanul hozzáfér-
hessen. 
     A mozgásukban korlátozott személyek ugyanis 
egymástól eltérô mértékben és módon képesek végtag-
jaikat használni, azok által a mozgáshoz szükséges 
erôt kifejteni.

– A felsô két ábra az átlós (vagy diagonális) megkö-
zelítést mutatja. Ez esetben a megközelítés felôli 
kapaszkodó akadályt képez, emiatt ezt felhajthatóan 
kell kialakítani

– A bal alsó ábrán látható az oldalról történô, vagy 
párhuzamos megközelítés. Itt ugyancsak fel kell 
hajtani az akadályt képezô kapaszkodót.

– A jobboldali alsó ábra a szembôl való megközelítést 
mutatja. Ez esetben mindkét kapaszkodóra szükség 
lehet az átüléshez. 
      Mindhárom esetben a hozzáférés lehetôségének 
biztosítása a lényeg, vagyis az, hogy a helyiség fix 
berendezési tárgyai (különösen a mosdó) ne legyenek 
útban, ne legyenek túl közel a WC-berendezéshez. 
Ebbôl a szempontból az a legegyszerûbb elrendezés, 
ha a WC-berendezés és a mosdó a helyiség átlós 
irányban szemben lévô két szegletében kap helyet. 
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7.65.

7.70.

7.69.

7.68.

7.67.

7.65. ÁBR A
A Mexikói úti Mozgás-
javító Iskola állítható 
magasságú mosdói, 
egykaros csaptelepei és 
dönthetô tükrei

7.70. ÁBR A
Az ajtónyitás nehéz 
mozdulatsor. A 90 fok-
ban nyitott ajtótól nem 
lehet a szekrény mellé 
állni, szembôl, pedig 
alig lehet a polcokat 
elérni. 

7.69. ÁBR A
Zuhanzórész leválasz-
tása alacsonyan szerelt 
függönnyel. Ez a meg-
oldás a segítô személyt 
is védi. 

7.68. ÁBR A
Dönthetô tükör

7.67. ÁBR A
WC-papír taróval 
ellátott felhajtható 
kapaszkodó

7.66. 7.66. ÁBR A
Lépcsôsen emelkedô 
pultba beépített mosdók 
egy óvodában, a külön-
bözô használói magas-
ságok kielégíté sére

OTÉK 99. § 
(5) Építmény és az (1) bekezdés szerinti terület aka-

dálymentes használatához nemektôl független,

 kerekesszéket és más segédeszközt használó személyek 

részére alkalmas illemhelyet kell létesíteni. Az aka -

 dálymentes illemhely mérete, berendezési tárgyai -

 nak elhelyezése és kialakítása biztosítsa a rendel-

tetésszerû használatot, a WC-csésze minimum 

három módon (szembôl, oldalról, átlósan-szembôl) 

történô megközelíthetôségét, valamint a helyiségben 

a kerekesszékkel történô 360°-os megfordulást. 

(6) Az illemhelyet akadálymentesség követelménye 

esetén, továbbá a nevelô-oktató és a gyógykezelô 

célú építményekben szintenként kell, egyéb építmé-

nyekben legfeljebb egy szintkülönbséggel szabad 

létesíteni, a számításba vett használók tartózkodási 

helyének súlypontja közelében.

BERENDEZÉSI TÁRGYAK

Tároló bútorok, lehetőségek a tárgyak elérésére
 Ritkán fordul elô, hogy egy kerekesszékes ember olyan térben mozogjon, 
ahol az összes tárgy az általa elérhetô magasságban, azaz 40 és 140 cm között 
található. 

  Az akadálymentes középületekben azonban arra kell törekednünk, hogy ez 
az arány minél nagyobb legyen. Az üzletek, a könyvtárak polcai, a sportlétesít-
mények, az iskolák öltözôszekrényei, az akadálymentes munkahely teakony-
hája legyenek akadálymentesen használhatóak.

  Amennyiben nem áll a rendelkezésre a tárolásra elegendô tér, meg kell olda-
ni annak függôleges irányú kihasználását is. Ez a probléma elsôsorban az önál-
ló életet élô mozgássérült emberek lakberendezési lehetôségeit érinti, hiszen 
egy jól használható akadálymentes lakás alapterülete az átlagosnál nagyobb, 
a lakásvásárláshoz, bérléshez az állam nem nyújt elegendô támogatást, így a 
megfelelô alapterületû lakáshoz jutás sokaknak gondot jelent. A kis térben 
pedig óhatatlanul ki kell használni a függôleges tárolás lehetôségeit is. Erre az 
alábbiakban adunk megoldási lehetôségeket, amelyek egyes esetekben a köz-
épületekben is jól használhatóak.
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FÜGGŐLEGES IR ÁNYÚ ELÉRÉ SI LEHETŐSÉGEK

 A távfogó eszköz a nehezen elérhetô tárgyakat tudja megfogni, egy nyélre sze-
relt fogó segítségével. Többféle változata létezik. Finom mozgásra is képes lehet, 
például fel lehet venni a földrôl egy papírlapot, de nagyobb tárgyakat, poharat, 
könyvet stb. is meg lehet fogni vele.

 A változtatható ülésmagasságú kerekesszékek, olyan kerekesszékek, melyek ké-
pesek arra, hogy a használót akár az álló ember magasságába emeljék, esetleg 
álló pozícióba hozzák. Olyan típus is létezik, mely például egy kisgyermek 
számára lehetôvé teszi a földön való játszást. Ebben az esetben az ülés szinte 
leereszkedik a földre. Ezek a megoldások egyelôre rendkívül drágák.

 Állítható magasságú bútorzattal szintén növelhetjük a függôleges irányú el-
érési lehetôségeket. Megfelelô vasalatok, illetve egyes esetekben motoros moz-
gatás segítségével megoldható a tárolóbútor egészének vagy egy-egy elemének 
a függôleges irányú mozgatása. Tárolóbútorok terén a polcok mozgatására, 
felsôszekrények, ruhatartó rudak leeresztésére láthatunk példákat.

7.71.

7.71. ÁBR A
A kerekesszékbôl 
leszûkül az elérhetô 
magasság és mélység

7.72.

7.72. ÁBR A
Alsó szekrények esetén, 
kerekesszékbôl, a fiók 
használata a legköny-
nyebb. A kényelmes el -
érési magasságban 40 
és 140 cm között a toló-
ajtó használata igényli 
a legkevesebb területet, 
és kerekesszékkel történ  
manôvert

7.73.7.73. ÁBR A
Távfogó eszközök 

7.74.

7.75. 7.76.
7.74. ÁBR A
Otto Bock Xeno állító 
elektromos kerekesszék

7.75. ÁBR A
Állítható magasságú
munkafelület és leen-
gedhetô felsô szekrény. 
A gördülô tárolóbútorok 
segítségével gazdaságo-
san használható a 
térd szabad munkalap 
alatti tér, s könnyen a 
helyzethez alakítható 
a munkafelület

7.76. ÁBR A
Magassági és mélységi 
adatok, szekrények-
gardróbok tervezéséhez 
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VÍZSZINTES IR ÁNYÚ ELÉRÉ SI LEHETŐSÉGEK

 Kerekesszékben ülve akkor lehet jól tevékenykedni, ha a tárgyak kézközelben 
vannak, azokat a szék minimális mozgatásával el lehet érni. Könnyebb a ke-
rekesszékkel negyed, vagy fél fordulatot venni, mint oldalirányban elmozdul-
ni. Ez a bútortervezés terén azt jelenti, hogy a derékszögû, vagy ívelt térszerve-
zés, vagy akár a kétsoros konyha, a lineáris, egysoros szervezésnél alkalmasabb 
alaprajzi megoldás.

  A bútorok lábazatát célszerû visszaugratni a kerekesszék lábtartója miatt. 
A bútorok polcainak mélysége 30 cm-nél ne legyen több. A hozzáféréshez, a 
bútor elôtt legalább 100 cm széles szabad felület szükséges.

Asztalok, székek, padok, ivókutak
ASZTALOK

 A kerekesszékkel közlekedô ember számára, amennyiben a kerekesszéken kar-
fa is van, nem megfelelô az általános asztalmagasság, mert nem tud kényelme-
sen az asztal mellé ülni.

  Az asztallap megemelésével az ép ember számára kissé magas, ám 
kerekesszékes használók számára térdszabad pozíció jön létre.

  Az asztallap alsó síkja, minimum 70 cm-en legyen. A lábak közti távolság 
legalább 80 cm legyen.

  A kényelmes beüléshez 60 cm-es szabad mélység szükséges. Az asztal legyen 
stabil, a rátámaszkodástól se billenjen fel. A négyszögletes asztallap sarkai le-
gyenek lekerekítve. Állítható magasságú asztal beszerzésével egy bútordarab 
többféle felhasználói igénynek is megfelelhet. Így például az iskolai asztalok 
magasságát a gyermek testméretéhez igazíthatjuk, vagy ugyanazt az asztalt 
kerekesszékes diák számára is beállíthatjuk. Hasonlóképpen egy munkahelyi 
asztal mellett lehet állva, ülve vagy akár kerekesszékbôl is dolgozni.

7.77.

7.80.

7.78.

7.81.

7.79.

7.82.

7.77. ÁBR A
Elérési távolságok 
és magasságok: 
oldalsó elérés 

7.80. ÁBR A
Postaládák 
kényelmes haszná -
lati magassága. 

7.78. ÁBR A
Oldalsó elérés 
akadály felett

7.81. ÁBR A
Fiókok kényelmes 
használati magassága

7.79. ÁBR A
Szembôl történô elérési 
tartomány értékei

7.82. ÁBR A
A 40 cm alatti teret,
csak jól mûködô törzs -
izomzattal bíró moz -
gássérült tudja a 
kerekesszékébôl elérni

7.83.

7.83. ÁBR A
Gardróbszekrény ma -
gasabb akasztós részé -
nek akadálymentes 
elérhetôsége spesiális 
bútorvasalattal

7.84.

7.84. ÁBR A
Állítható magasságú 
munkaasztal
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SZÉKEK, PADOK

 Az alacsony fotelekbôl, székekbôl az idôs vagy mozgáskorlátozott emberek ne-
hezen tudnak felállni. Az ülôhely ülésmagassága 46-48 cm legyen. A karfa és 
a háttámla biztonságos ülést és könnyebb felállást biztosít. Az ülés ne legyen 
túlságosan süppedôs, puha, mert ez szintén nehezíti a felállást.

  Az ülôhely, szék vagy pad ne tartalmazzon kiálló, éles alkatrészeket, sarkai 
legyenek lekerekítve.

  A szék ülôlapjának és az asztallapnak a tér egészéhez képest kontrasztos 
színválasztása az ülôhely könnyebb megtalálását és a jobb tájékozódást segíti.

  Rögzített ülôhelyek esetén ügyelni kell arra, hogy legyenek szabad területek 
(ülôhelyek) a kerekeszékkel érkezôk számára is. 

 

IVÓKUTAK

 Kerekesszékbôl is lehessen az ivókút fölé hajolni. A vízsugár tengelye, a kút 
szélétôl maximum 15 cm-re legyen. A térdszabad hozzáféréshez a kút alsó 
síkja 70 cm-en, míg a felsô, maximum 80-85 cm-en legyen. Rongálásbiztos, 
akadálymentes és víztakarékos megoldás az infra érzékelôs szelep alkalmazá-
sa. Amennyiben valamilyen szerkezetet kell megnyomni a vízvételkor, az egy 
kézzel, kevés erôvel mûködtethetô legyen.

  Az ivókút a közlekedô útvonalba ne lógjon bele. Ellenkezô esetben, a vakok 
és gyengénlátók számára jelezni kell (pl. korláttal). 

  A kúton vagy a kút mellett elhelyezett kapaszkodó megkönnyíti az álló em-
ber vízhez hajolását.

7.85.

7.86.

7.85. ÁBR A
A szék ülôlapjának a tér 
egészéhez képest kont-
rasztos színválasztása 
az ülôhely könnyebb 
megtalálását és a jobb 
tájékozódást segíti

7.86. ÁBR A
Különbözô ülési 
módokat nyújtó pad 
egy közösségi épület 
elôcsarnokában
Tervezô: Karim Rashid

7.87. 7.87. ÁBR A
A magasabb és kar -
fával ellátott ülô-
felületrôl könnyebb 
a felemelkedés

45
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7.88. 7.89.7.88. ÁBR A
Kültéri akadály -
mentes ivókút. 
Tervezô: Yoshi Kawauchi

7.89. ÁBR A
Ivókút akadálymentes 
kialakítása
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Táblák, piktogramok
 Egy középület információs rendszerének tervezése jó esetben egy meghatáro-
zott arculat alkalmazásával (például Magyar Posta), vagy saját arculat tervezé-
sével jár együtt. Ezt a lehetôséget a megrendelôk többsége nem ismeri fel, így 
a hivatalok, az orvosi rendelôk, az oktatási intézmények nagy része Magyaror-
szágon ezen a téren is arctalan. 

  A grafikai elemek alkalmazása, illetve egy hozzáértô 
grafikus bevonása a tervezésbe a legkisebb közintézmény 
esetén sem elhanyagolható.

  A hazai gyakorlatban ennek a lehetôségnek a kihasz-
nálása nem jellemzô, s talán ez az egyik legszembeötlôbb 
különbség a külföldön és az itthon megvalósuló akadály-
mentesítések között. A valódi akadálymentesség emberközpontú, s hangsú-
lyozottan foglalkoznia kellene a tér pszichológiai hatásával. Egyes falfelületek 
újrafestése, az információhordozók esztétikus, akár egyedi kialakítása – bár 
erre ritkán jut már erô és figyelem – a legegyszerûbb módja lenne egy befoga-
dó, befogadható környezet kialakításának.

  Szerencsére az üzleti szférán túl, így egyes felsôoktatási intézményekben 
is láthatunk már itthon példákat, hogy a belsôépítész terve szerves részeként 
hangsúlyos vizuális elemként használhatja akár a helyiség- és az emeletszá-
mozásokat is.

Vészjelző berendezések
 A tervezési segédletnek megfelelôen „az épület helyiségeiben található minden 
hangalapú elven mûködô riasztó rendszert, vészjelzôt fényjelzô berendezéssel 
is el kell látni. A veszélyt a villogó fény jelezze. A fényforrásokat szemmagas-
ságban vagy a fölé kell elhelyezni, lehetôség szerint minden fontos, forgalmas 
helyiségben. Fontos a mellékhelyiségek ellátása is fényjelzô berendezéssel.”

7.90.

7.92.

7.95.

7.93. 7.94.

7.91.7.90. ÁBR A
A Szentendrei Skanzen-
ben elhelyezett kültéri 
tapintható térkép

7.92. ÁBR A
Tapintható információ-
val kiegészített funk-
ciójelzô tábla épületen 
belül

7.93. ÁBR A
Egyszerû eszközökkel, 
a falra festve készült 
irányjelzés

7.95. ÁBR A
Villanófénnyel kiegészí-
tett tûzjelzô berendezés

7.94. ÁBR A
Piktogrammokkal ki-
egé szített információs 
táblák, IKEA Lakberen-
dezési Áruház, Budaörs

7.91. ÁBR A
Tapintható térkép 
segíti a látássérültek 
tájékozódását 

104. § 
 Akadálymentes használhatósághoz olyan jelzô-

információs rendszert kell biztosítani, amely a 

mozgáskorlátozott, a látás- és a halláskárosodott 

személyeket segíti az építmények használatában.
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INDUKCIÓS HUROK

 A tisztább és zavarmentes hangérzékelés érdekében azokban a helyiségek-
ben, ahol a halláskárosult személy hosszabb idôt tölt, célszerû indukciós 
hangerôsítô rendszert használni. Ez a rendszer az adó-vevô elvén alapul: a 
kierôsítésre szánt hang a helyiség padlóján vagy mennyezetén látható vagy 
eltakart módon körbefutó, hurkot alkotó vezeték segítségével – mint adó – a 
hurok belsejében mágneses indukciós teret hoz létre, amelyben az indukciós 
hangerôsítô rendszerrel ellátott hallókészülékek a megfelelô állásba kapcsolva 
képesek közvetlenül a kívánt hangot venni és azt megfelelôen felerôsíteni.

  Az indukciós hurokerôsítô berendezés beépítésére és a hurokvezeték elhe-
lyezésére különbözô lehetôségek adódnak kihasználva a bútorozást is (pl. asz-
tallapba illetve pultba építve, pult függôleges burkolatában elhelyezve, stb)

7.96. 7.96. ÁBR A
Indukciós hurokerô -
sítô berendezés elhelye-
zési lehetôsége recepciós 
pultban

7.97.

7.98.
7.97. ÁBR A
Telefon, automata, 
ügyfélkapu berendezés 
és kezelôeszközeinek 
elhelyezése

7.98. ÁBR A
Számítógépes informá-
ciós berendezés ügyfél-
szolgálati irodán
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Számítógép, ügyfélkapu
 A belsô terekben megjelenô számítógépek és ügyfélhívó berendezések ese-
tében a tervezési segédletben a kezelôeszközökre vonatkozó követelmények 
alkalamzása szükséges: „Az automata berendezések kezelô szerkezeteinek ma-
gassága 110 cm legyen. A billentyûknek, kapcsolóknak és vezérlô gomboknak 
könnyen kezelhetônek kell lenniük a kézsérültek részére is. Az automaták ke-
zelésére nagyméretû, csúszásmentes 30-40 mm átmérôjû gombok alkalmazá-
sa a célszerû.”

  A nyilvános számítógépeket, ügyfélkapukat térdszabad helyzetben, a kere-
kesszékbôl is kezelhetô módon ajánlott elhelyezni.

  Látássérültek számára a különbözô felolvasó és nagyító szoftverek segíthe-
tik a számítógépek használatát.

Kapcsolók
 Kontrasztos színezésû, nagy, billenô vagy nyomógombbal felszerelt kapcso-
lókat válasszunk. Egymás melletti kapcsolók esetén még bizonytalan mozgás 
esetén is lehessen azokat külön-külön mûködtetni, s tapintható jelzések segít-
ségével egymástól megkülönböztetni.

  A kapcsolók a padló síkjától 90 -110 cm magasságba kerüljenek.
  Ügyeljünk arra, hogy a kapcsoló az ajtó zárszerkezet felöli oldalán, az ajtó 

szélétôl mindig azonos pozícióba kerüljön. Ezt a rendet az épületben követke-
zetesen alkalmazva könnyebb lesz a kapcsolók megtalálása.

7.99. 7.99. ÁBR A
Kapcsolók elhelye -
zési magassága és ki-
alakí tása

7.100.

7.100. ÁBR A
Megfelelô méretben 
és a hátteréhez képest 
kontrasztosan kialakí-
tott kapcsoló

negatív saroktól 
legalább 5 cm

két kapcsoló
közti távolság
> 1
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 Az ezredforduló táján alapvetô változásokat hoz az akadálymentesség terén az 
informatika, az audiovizuális eszközök, a mobiltelefonok használata, a GPS 
rendszerek elterjedése. A mai könyvtár, iskola, az ügyfélszolgálati rendszer lé-
nyegi változásokon megy keresztül. Míg néhány évvel ezelôtt egy látássérült 
ember számára a nyomtatott szöveg csupán egy papírlapot jelentett, a mai, 
rohamosan fejlôdô technika segítségével könyvtárba járhat, számítógéppel 
dolgozhat, távmunkát vállalhat.

  Az akadálymentességhez ezek az eszközök hozzátartoznak, ám ebben a tan-
anyagrészben csak annyiban esik róluk szó, amennyiben a belsôépítésznek 
számolnia kell velük.

  Az akadálymentes mellékhelyiség, az elôtér, a közlekedôk kialakítására, a 
világítás tervezésére, a kapcsolók, a feliratok elhelyezésére vonatkozó szabá-
lyok ezekben az épületekben és terekben általánosan érvényesek.

ÜGYFÉLSZOLGÁL ATOK, HIVATALOK, PÉNZTÁRAK

8.  Középület típusok – belső terek 

8.1.

8.3. 8.4.

8.1. ÁBR A
Porta kialakítása okta -
tási épületben az intéz-
mény területén belüli 
tájékozódást segítô tér-
képpel. Moholy-Nagy 
Mûvészeti Egyetem, 
Budapest 

8.2. ÁBR A
Ügyfélpult akadálymen-
tes kialakítása. A világí-
tás biztosítsa a szájról 
olvasás lehetôségét

8.3. ÁBR A
A kerekesszékben ülô 
ügyfél számára alacso-
nyabb, térdszabad 
pultszakasz kialakítása 
szükséges. Amennyiben 
itt mobil ülôbúzort is 
elhelyezünk, az idôsebb 
emberek számára is 
megkönnyítjük az 
ügyintézést

8.4. ÁBR A
A podesztre emelt mun -
kahely és a kerekesszé-
kes ügyfélpult magassá-
ga. Ez a kialakítás nem
ad lehetôséget a meg-
felelô kommunikációra
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 Az alaprajzi rendszer legyen könnyen érthetô. Az összes ügyintézôi hely le-
gyen jól látható és könnyen megközelíthetô helyen. 

  A közlekedési útvonalak szabad szélessége legalább 1,20 m legyen. Ezt a 
szélességet semmiféle akadály nem szûkítheti le. Kivételes eset lehet a terelô-
korlátok közötti helyi szûkület, amely szélessége min. 1,00 m. Az ügyfélforgal-
mi terek ne legyenek lépcsôfokokkal, emelvényekkel szabdaltak. Amennyiben 
a pultoknál eltérô ügyintézés zajlik, minden egyes pultnál biztosítani kell az 
akadálymentes megközelíthetôséget.

  A pultok tervezése során az alábbiakat kell figyelembe vennünk a tervezési 
segédlet alapján: „Az információs pult a megfelelô használhatóság érdekében 
alacsony és térdszabad kialakítású szakaszt is tartalmazzon, figyelembe véve 
az alacsonyabb testméretû, valamint kerekesszékes látogató, illetve dolgozó 
szükségleteit. 

  Az ügyfélszolgálatok alacsony pultszakaszainál a gyengébb erônléttel bíró 
látogatók (pl. idôsebbek, kismamák) számára szék biztosítása ajánlott. 

  Ajánlott az igényeknek megfelelôen állítható munkafelület, mely lehetôvé 
teszi az ülô és álló munkavégzést is.”

  A pultok magasságát az ügyintézés típusától függôen 75-120 cm között kell 
kialakítani.

  A kerekesszékben ülô ember és az ügyintézô szemmagassága lehetôség sze-
rint, megközelítôleg azonos legyen. A pultok legyenek térdszabad kialakítá-
súak. A pult minimális mélysége 50 cm.

 A tervezési segédlet szerint: „a munkafelület élének ívesen fölfelé álló pereme 
segítséget nyújt papírlapok, jegyek stb. felvételéhez, könnyebb megfogásához.

  A munkafelületen legyen elegendô – 0,50 m mélységû – hely írásra (pl. 
ûrlapok kitöltésére, aláírásra).

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.5. ÁBR A
Információs pulthoz 
vezetô tapintható sáv

8.6. ÁBR A
Akadálymentes munka-
hellyel rendelkezô 
ügy félpult mélységi és 
magassági méretei.

8.7. ÁBR A
Ügyfélszolgálati pult 
kialakítása erôs, 
kontrasztos színhasz-
nálattal 

8.8. ÁBR A
Alacsonyabb pult-
szakas szal bíró 
betegirányí tó pult 
egészségügyi intéz-
ményben

Kerekesszékbôl és kis-
gyermekként, azonban 
a pult magassága miatt, 
nem kényelmes a be-
szélgetés a pult mögött 
ülôvel. A kifelé fordított 
monitor, nagy segítség 
lehet a nagyothallók és 
a személyzet kommuni-
kációjában

8.9. ÁBR A
A Sendai Mediatheque 
eligazító, porta pultja. 
Kiváló példa a kontrasz-
tos színhasználat figyel-
met magára vonó erjére. 
Ennél a pultnál nem 
zajlik adminisztráció, 
így nincsen a látogató 
számára lera kó, vagy 
író felület. 

40

80

pultmagasság
álló ügyfél számára

95-110 cm

mélység:
min. 50 cm

asztallap alsó síkja min. 70 cm
felsô síkja 72-85 cm

munkaasztal mélysége
min. 65 cm
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  A pult minden éle legyen lekerekítve.
  Ha az információs pult térelválasztó üvegezéssel van kialakítva, akkor az le-
gyen teljes egészében nyitható a megfelelô audiókapcsolat – beszélgetés – biz-
tosítása érdekében. A látogató és a személyzet számára egyaránt legyen bizto-
sítva lehetôleg a közvetlen audiókapcsolat indukciós hurokrendszer beépítése 
segítségével. Az indukciós hurokrendszer meglétét egyértelmûen jelezni kell.

  A recepciós, portás személyére mindenki számára jó rálátás legyen biztosít-
va a megfelelô kommunikáció érdekében.

  Az információs pult legyen jól megvilágítva. A pult felülete ne okozzon 
káprázást.

  A recepciós, portás arcának megvilágítása a szájról olvasást is tegye lehetôvé. 
A recepciós pult elhelyezésénél legyünk figyelemmel arra, hogy a hátulról 
jövô fény (tükrözôdô fény, ablak) káprázást okozhat, ami akadályozza a szájról 
történô olvasást.” 

  Az ügyintézôk mögötti falfelület biztosítson megfelelô hátteret a hallás-
sérültek kommunikációjához. Egyenletes, káprázásmentes világítás segítse a 
kapcsolattartást.

  A kijelzôk legyenek minden pontról láthatóak és értelmezhetôek.
  Az információs pult ne legyen a természetes fénynek háttal. Az irodák tár-
gyalóasztalai mellé úgy lehessen leülni, hogy sem a beszélgetôpartner háta 
mögül érkezô természetes fény, sem a mesterséges világítás (pl. íróasztali lám-
pa) ne okozzon káprázást.

  Az idôs, beteg illetve fogyatékos ügyfelek számára a tér minden pontjáról 
legyen elérhetô valamilyen pihenésre alkalmas ülôhely.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

8.10.

8.10. ÁBR A
A szabadabb, változa-
tosabb oktatási mód-
szerek alkalmazására is 
lehetôséget nyújtó belsô-
építészeti kialakítás 

8.12.

8.13.

8.12. ÁBR A
Megvalósult állapot. 
A burkolat kontrasztjai
 nem élesek, ám a vi -
szonylag keskeny közle -
kedôterületek és a veze -
tôsáv érdessége meg-
felelô biztonságot nyújt 

8.13. ÁBR A
A különbözô igényekhez 
rugalmasan állítható 
magasságú, gördíthetô 
iskolai bútorok

8.11.

8.11. ÁBR A
Egy általános iskola 
akadálymentes burkola-
ti tervének vázlata. 
Az akadálymentesítés-
sel megújult középület, 
akkor lesz valóban 
jól használható, ha a 
befektetett munkával 
olyan megoldások szü-
letnek, melyek egyaránt 

szolgálják a fogyatékos 
és az épp használók igé-
nyeit. Ezzel a természe-
tesen nagyobb anyagi 
erôt igénylô felfogással, 
az intézményeket és 
fenntartóikat jobban 
lehetne ösztönözni az 
akadálymentesítésre. 
Az épület egészét érintô, 

átfogó koncepció nélkül, 
az akadálymentesítés 
tûzoltás, melynek sok-
szor az épület késôbbi 
fejlesztése látja kárát
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 A magyar közoktatás, bár már évtizedekkel ezelôtt voltak ez irányú törekvések, 
nem barátkozott még meg a Skandináv országok, Hollandia és Anglia iskola-
építészeti modelljeivel. Az iskolák, a pedagógusok némelyike természetesen 
ismeri, és a körülményekhez mérten alkalmazza is a legújabb oktatási módsze-
reket, ám ennek építészeti, belsôépítészeti feltételei ritkán adottak.

  A csoportbontáshoz könnyen mozgatható bútorzat, a szabadabb tevékeny-
ségekhez a földön ülés lehetôsége, az elmélyüléshez a félrevonulás biztosítása 
kellene. 

  Az integrált oktatás szintén csak úgy valósítható meg, ha az együtt tanuló, 
eltérô fizikai vagy értelmi képességû tanulók egyes tevékenységeket közösen, 
másokat a képességeiknek megfelelô egyéni vagy csoportos foglalkozásokon 
végeznek el. Ennek azonban az iskola térhasználatára is jelentôs hatása van.

  Az iskolaépület nem szigorú intézmény, hanem barátságos, inspiráló kör-
nyezet, ahonnan nem kell számûznünk a színeket, a puhább lágyabb felü-
leteket (párnák, szônyegek). Az egész napos merev ülés árt a gyermekek ge-
rincének. Ezért is kéne lehetôséget adni számukra, hogy alkalmanként más 
pozícióban, akár a földön is ülhessenek.

  Az oktatási intézmény közösségformáló erô is. Ezért, ha akadálymentességrôl 
beszélünk, az iskolai klubbot, büfét, dühöngôt abban az esetben is aka-
dálymentessé kell tenni, ha van az épületben másik, akadálymentesen 
elérhetôelôadóterem, étterem, vagy közösségi tér is.  Ez sok esetben azért je-
lenthet gondot, mert a gyerekek - akár önállóan is - egy-egy használaton kívü-
li helyiséget, például az alagsor egy részét alakították át erre a célra. 

  A tervezési segédletnek megfelelôen „a bútorozásnál a kerekesszéket hasz-
nálók területigényét figyelembe kell venni. A tantermekben a különálló szé-
kek alkalmazása kedvezôbb, mint a beépített vagy egybeépített padok haszná-
lata. Az asztalok magassága lehetôleg állítható legyen. Ha ez nem megoldható, 
a kerekesszéket használók részére külön padok elhelyezését kell biztosítani. 
A táblákat 85 cm magasságig leereszthetôen kell kialakítani. A táblák elôtt 
akadály, pódium ne legyen. A ruhásszekrényekben néhány fogast a kerekesz-
székben ülôk számára is elérhetô magasságban kell biztosítani. Az automaták, 
telefonok elhelyezése az akadálymentesség követelményeit elégítse ki.”

KÖNY VTÁRAK

8.14.

8.15. 8.16.

8.14. ÁBR A
Orestad Kollege, 
Dánia. A középiskola 

„dühöngôje”, klubja, 
ahol az inspiráló szí -
nek, a puhább lágyabb 
felületek (párnák, szô  -
nyegek) az egész napos
 merev ülés helyett 
változatos, más pozí -
cióban végezhetô közös-
ségi tevékenységekre, 
beszélgetésre adnak 
lehetôséget. 
Építészet: 3XN Arkitekter

8.15. ÁBR A
Könyvtár szabad -
polcos része alacso-
nyabb kialakítású 
polcokkal. 
Építész tervezô: 
Hans Sharoun 

8.16. ÁBR A
Könyvtári automata 
kölcsönzô állomás állít-
ható magasságú mun-
kafelülettel. K-Huset, 
Lulea, Svédország 
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 A könyvtárépületben általában állandó személyzet áll az olvasók rendelkezé-
sére. Míg a fizikai akadálymentességet, a mozgássérültek részére teljes mérték-
ben biztosítani kell, a látássérültek jellemzôen személyi segítséggel közleked-
nek a belsô terekben. Vezetôsávok kialakítására elsôsorban a bejárathoz vezetô 
útvonalon, és a bejárattól az eligazító pultig vezetô közlekedôterületen van 
elengedhetetlenül szükség. Természetesen a további terekben, ahol új burkolat, 
bútorzat készül, ajánlott egyben a látássérülteket vezetô felületek kialakítását 
is megoldani.

  A szabadpolcos területen ajánlott az alacsony építésû, tehát kerekesszébôl is 
elérhetô polcok elhelyezése, ami egyre elterjedtebb. Ez a tér szempontjából is 
elônyös, hiszen nem osztja fel azt zárt sikátorokra, s így könnyebben belátható 
a látogatók és a személyzet számára is.

  A polcok között legalább 1,20 m-es szabad felület legyen. S legyen helyen-
ként lehetôség a kerekesszék teljes fordulatára (1,50 m).

  A felsô polc maximum 1,40 m-en, az alsó minimum 40 cm-en legyen. Az 
alsó polc alatt így el tud fordulni a kerekesszék kereke. 

  A polcok jelzését kontrasztos, nagyméretû, a tér távolabbi pontjairól is jól 
látható feliratokon kell elhelyezni.

  A megvilágítás legyen egyenletes, káprázásmentes. Az olvasóterem asztalai 
mellett biztosítani kell a kerekesszék közlekedését, a szabad helyválasztást (el-
szórtan legyenek a térdszabad asztalok) és a számítógép-használatot gyen gén-
látók számára is.

  A könyvtárakban kiválóan alkalmazható vezetôsávként a süllyesztett szô-
nyeg sáv, illetve valamilyen keményburkolat párosítása.

  Az olvasóterem lámpái ne okozzanak káprázást.
 A korszerû eszközök: számítógépes katalógusrendszer, olvasószoftverrel felsze-
relt számítógép, szkenner stb. legyenek akadálymentesen is elérhetôek. 

KIÁLLÍTÓTEREK

8.18.

8.19.

8.17.

8.17. ÁBR A
A burkolati vezetôsáv 
a könyvtári kölcsönzôi 
pulthoz vezet. K-Huset, 
Lulea, Svédország

8.18. ÁBR A
Kiállítási tablók 
elhelyezésének illetve 
a bemutató vitrinek 
kialakításának helyes 
módja

8.20. 8.20. ÁBR A
Akadálymentesen is 
használható kiállítási 
vitrinek és információs 
felületek a Portugál 
Nyelv Múzeumában. 
Sao Paulo, Brazília

8.21. 8.22.8.21. ÁBR A
Audioguide készülékek 
a recepciós pulton.
Amellett, hogy a látó
embereket végigkalau-
zolja egy kiállításon, 
akár több nyelven is, 
a rendszer kiválóan 
alkalmas látássérültek 
számára, úgynevezett 
hangos térkép haszná-
latára

8.22. ÁBR A
Tapintható kiállítás
 a budapesti Szép-
mûvészeti Múzeumban. 
Tervezô: Kormányos Anna

8.19. ÁBR A
A tárgyakról, egyes 
termekrôl szóló, hosz-
szabb leírásokat, úgy 
ajánlott elhelyez ni,
hogy azokat kere kess-
zékbôl is lehessen 
közelrôl olvasni
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 Múzeumaink egyre nyitottabbak a gyermekek, a családok, illetve a fogyatékos 
emberek fogadására. 

  Az alábbiakban csupán néhány alapkövetelmény ismertetésére van lehe-
tôség. Egy akadálymentes, s minden látogató számára maradandó élményt 
nyújtó kiállítás tervezése több szakma együttmûködését és szakértelmét 
igényli. 

 Olyan tárlók esetén, ahol a tárgyhoz közel hajolva lehet csak azt jól megvizs-
gálni (például ékszerek, régi iratok), a tárló térdszabad kialakítása szükséges.

  A magasabban elhelyezett tárgyakat üvegpolcokra ajánlott helyezni, hogy 
azok a polc síkja alatti területrôl is láthatóak legyenek.

  A túlságosan mély, vízszintes vitrineket, térdszabad módon, kissé megdönt-
ve kell kialakítani.

  A vitrinek megvilágítása, a tárgyakat irányítottan megvilágító fény a kisebb 
termetû látogatók, és a kerekesszékben ülôk számára se okozzon káprázást.

  A szabadon álló, döntött síkú tájékoztató tábla elônye, hogy a tárgyak elé 
helyezve a látvány megzavarása nélkül, álló és ülô helyzetben is olvasható. A 
megfelelô magassági elhelyezésre, döntésszögre és a káprázásmentes világítás-
ra azonban ügyelni kell. 

 Különösen az idôsebb, és a mozgásukban korlátozott látogatók számára fontos, 
hogy a nagyobb terekben, illetve a közlekedôterületeken legyen megfelelô szá-
mú pihenésre alkalmas ülôhely. Ezekben az ülôhelycsoportokban a kerekesszék 
számára is érdemes helyet biztosítani, hogy a pihenô-várakozó kerekesszékes 
személy ne zavarja a többi látogató közlekedését.

 Az interaktív felületeket kerekesszékbôl is elérhetô és látható módon kell el-
helyezni. A számítógépek meghatározott hányada legyen térdszabad asztalon 
elhelyezve.

  A gyermekek és az értelmi fogyatékosok számára az esetleges tudományos 
magyarázatok mellett könnyen érthetô feliratokat is kell használni.

 A kiállítás-tervezés fontos eleme a fény használata. Sok esetben egy szinte sö-
tét teremben csupán a tárgy vagy installáció van megvilágítva. Ilyen fény-
viszonyok mellett a nagyothallók nem tudnak a szájról olvasás, a jelelés, a 
jeltolmács segítségével kommunikálni. Ezért ajánlott a kiállítás egy-egy je-
lölt területén alkalmanként használható világítási lehetôséget elhelyezni. 
Amennyiben az épületben nem hordozható hangerôsítô rendszereket (pl. FM 
rendszerû hangerôsítô) használnak, akkor beépített indukciós hurokerôsítôt 
is ezeken a területeken kell elhelyezni, beépíteni, például a kiállításon belüli 
elôadóteremben, vetítôben.

 A látássérültek számára egyre több kiállítás készül tapintható módon. A ta-
pintható tárlat a legtöbb esetben egy kiállításhoz kapcsolt önálló egység. Mi-
vel a látássérültek más ütemben haladnak, több idôt töltenek egy-egy ponton, 
s nehezebben tudják a számukra érdektelen részeket „átugrani”, a kiállítandó 
tapintható tárgyakat egy csoportba szervezve, akár külön teremben érdemes 
elhelyezni. Ez természetesen nem jelenti valamiféle steril környezet kialakítá-
sát. A speciális kiállítási terület legyen esztétikumában a kiállítás többi részé-
hez illeszkedôen mindenki számára nyitott és befogadható.

  A hallható információk megértéséhez nagyon fontos a jó akusztikai viszo-
nyok és a csendes környezet biztosítása.

  A tér alaprajza legyen egyszerû, szinte sablonos, hogy az az elsô látoga-
tás alkalmával is könnyen értelmezhetô legyen. A terem alaprajza legyen 
dombornyomott térképen ábrázolva.

  A tárgyak mindegyikéhez vezessen valamiféle jelzés. Ez a jelzés lehet burko-
lati vezetôsáv, vagy folyamatosan futó korlát is. Készüljön audioguide a kiállí-
tásról.

  A tárgyak kerekesszékbôl is hozzáférhetôek legyenek. A gyengénlátók szá-
mára a tárgy kontrasztos megvilágítása és a tárgy környezetének kontrasztos 
színhasználata fontos támpont lehet.

8.23.

8.23. ÁBR A
A kiállítási tárlók 
megfelelô magassága 
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  A kihelyezett tapintható térkép legyen sematikus, hiszen a látássérült em-
ber nem viheti magával, így elsô ránézésre, visszacsatolás nélkül kell megje-
gyeznie. A térkép mellett használt hordozható audioguide a térkép áttanulmá-
nyozása után finomabb részletezettséggel vezeti végig a látogatót a tárlaton.  

ELŐADÓTEREM, SZÍNHÁZTEREM

 A pultok magasságát 85-120 cm között kell kialakítani. A ruhatárak méretezé-
sénél a kerekesszékes megközelítést, és használhatóságot lehetôvé kell tenni.

  A hallgatóság minden tagjának joga van arra, hogy a számára legmegfelelôbb 
ülôhelyet válassza. Ezért a kerekesszékkel használható ülôhelyeket a nézôtéren 
szétszórtan kell elhelyezni.

  A kerekesszékes nézô ülôhelye számára legalább 120×100 cm-es szabad terü-
letet kell biztosítani.

  A helyre való akadálymentes bejutás érdekében, legalább 1,20 m széles sza-
bad felületet kell a széksorok között közlekedési útvonalként biztosítani.

  A pódiumra, a színpad mögül és a nézôtér felôl is, de legalább egy irányból 
meg kell adni az akadálymentes feljutás lehetôségét.

  Állítható magasságú elôadói pultot kell felállítani oly módon, hogy kerek-
esszékkel a pultfelület alá lehessen gurulni.

  A pult, és az elôadó arca legyen jól megvilágítva anélkül, hogy káprázást 
okozna.

  A jeltolmács felsôteste és arca legyen jól megvilágítva, a hátterében zavaró 
mintázat nélküli, semleges falfelület legyen, mely a jeltolmács alakját kiemeli.

  A változtatható bútorozású konferenciatermekben, elôadótermekben, ügyel-
ni kell arra, hogy a kerekeszékkel való közlekedéshez szükséges 1,20 m szé les sáv, 
s a teljes megfordulás lehetôsége biztosított legyen.

8.25. 8.26.

8.27.

8.24.

8.24. ÁBR A
A fogyatékossággal élô 
elôadóink bizonyítják 
a színpadra jutás 
akadálymentességének 
fontosságát. 
Érdi Tamás látássérült 
zongoramûvész

8.25. ÁBR A
Az elôadóteremben szét-
szórtan elhelyezett aka-
dálymentes ülôhelyek 

8.27. ÁBR A
Az elôadó és a nézô 
számára is akadály-
mentes elôadóterem 

8.26. ÁBR A
Elôadótermek akadály-
mentes kialakításának 
lehetôségei 
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8.28. 8.29. 8.30.

8.28. ÁBR A
Kerekesszékben ülô 
személy helyigénye az 
étkezôasztal mellett

8.31. 8.31. ÁBR A
Alacsonyabb felület 
bárpultnál az akadály-
mentes használhatóság 
érdekében

8.33. ÁBR A
Az alacsony karfájú 
kerekesszék számára 
biztosítandó hely

8.29. ÁBR A
Asztalok akadálymen-
tes megközelítéséhez,és 
a fogyasztótérben való 
közlekedéshez szükséges 
hely

8.30. ÁBR A
A magassabb és karfával 
ellátott ülôfelületrôl köny-
nyebb a felemelkedés

8.34. ÁBR A
Ruhatárban alacso nyab-
ban is szerelt akasztó 
akadálymentes hasz ná -
latot tesz lehetôvé

8.34.
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8.32. 8.32. ÁBR A
Akadálymentesen ki-
alakított asztal és pult 
méretezése
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ÉTTERMEK

 A kerekesszéket használó vendégek igényeinek figyelembevételével, az étterem 
nagyságától függô mennyiségben térdszabad asztalokat kell elhelyezni.

  Ügyelni kell arra, hogy az idôs vagy mozgássérült emberek felállás vagy 
leülés közben az asztalra támaszkodhatnak, felboríthatják azt. Ezért az asztal 
szélétôl behúzott láb vagy lábak esetén ajánlott az asztalt a padlóhoz rögzíteni.

  Az asztalok közötti szabad szélesség legalább 1,20 m legyen. Ezt a szélessé-
get semmiféle akadály ne szûkítse le.  

 Az ülôbútorok kiválasztásakor figyeljünk arra, hogy a felállás megkönnyítése 
végett legyen magasabb építésû, karfával rendelkezô szék is az asztalok néme-
lyike mellett. A székek ülésmagassága 46-48 cm legyen.

 Az akadálymentesség egyik fontos tényezôje, a világítás más és más hangsúlyt 
kap a különféle vendéglátóhelyeken. 

  Az önkiszolgáló éttermekben vagy akár az iskolai menzákon ritka a helyi, 
közvetlenül az asztalokat megvilágító lámpatestek elhelyezése. Ha vannak is 
ilyenek, az általános megvilágítás szintje magas. A tér minden pontja jól be-
látható, a világítás úgy van kialakítva, hogy ne legyenek erôs fény-árnyék ha-
tások. 

  A személyesebb jellegû éttermek, kávéházak, borozók világítási rendszere 
általában ennek az ellenkezôje: félhomályból felsejlô asztalok, gyertyafény, 
zártság, intimitás.

  Míg az éttermet egyenletesen világító mennyezeti fényforrások, -melyek az 
önkiszolgáló éttermekre jellemzôek-, a megvilágítás szempontjából kedveznek 
a fogyatékos vendégeknek, addig a klasszikus, intimitást nyújtó gyenge általá-
nos világítás és az asztalok intim megvilágítása mellett, a látássérült nehezen 
tud tájékozódni, a hallássérült ember pedig nem tud jelelve kommunikálni, 
illetve szájról olvasni.

  Egy-egy asztal esetén tehát meg kell annak a lehetôségét teremteni, hogy 
szükség esetén a beszélgetôpartnerek arca és kezei erôteljesebb megvilágítást 
is kaphassanak.

 
 Az értelmi és hallássérültek számára, azonban a nagy, összefüggô – ezért túl-

ságosan nyitott, és zajos terek jelentenek nehézséget. Az éttermi alapzaj – gon-
doljunk csak egy általános iskola ebédlôjére – nagyon magas lehet a könnyen 
tisztítható, kemény felületek miatt. Ezért hangelnyelô falburkolati és álmeny-
nyezeti elemek segítségével a zajszintet csökkenteni kell.

  A látássérültek számára történô akadálymentesítés a vendéglátóhely nagy-
ságától és jellemzô mûködésétôl függ. Azokban az éttermekben, ahol a látó 
vendéget is az asztalhoz kísérik, fontosabb gesztus az étlap Braille írásos ki-
nyomtatása, mint kontrasztos színû burkolati vagy bútorelemek elhelyezése. 
Természetesen, ha a burkolatba felületi, minôségbeli váltásokat tervezünk, ki 
kell ezeket használni arra is, hogy vezetôsávként mûködjenek. A több helyütt 
látható, asztalok között lefektetett futószônyeg kellôen rögzítve vezetôsávként 
is felfogható.

  A közétkeztetést lebonyolító, önkiszolgáló éttermekben a gyengénlátó em-
ber is önállóan szeretne közlekedni, ezért ajánlott a „fôútvonal” jelölése. Ez 
azért is hasznos lehet, mert ennek hiányában, a nem rögzített székek, asztalok, 
könnyen elvándorolnak helyükrôl, a közlekedô-útvonalba lógnak. Egy napon-
ta változó alaprajzot pedig nem lehet kiismerni.

 
 Gyorséttermekben gyakori a rögzített bútorzat beépítése, mely a könnyebb 
takaríthatóság, a rendezett látvány, a biztonság mellett a fogyatékos emberek 
számára is elônyös lehet, hiszen kiváló vezetô eszköz lehet a rögzített korlát és 
a beépített bútorzat is. S lehetôség van arra is, hogy egy vendég a kerekesszébôl 
átüljön például egy kávéházi boxba. A rögzített bútorok mellett figyelni kell 
arra, hogy legyenek a térben, lehetôleg elszórtan olyan asztalok is, amelyek 
mellé a forgalom zavarása nélkül, akár több kerekesszékkel is oda lehet ülni, 
vagy gyermekek számára etetôszéket lehet mellé tenni.

8.37.

8.35.

8.36.

8.36. ÁBR A
A nagyothallók számára 
a háttérzajok, a zene, a 
szomszéd asztalnál folyó 
hangos beszéd, zavaróak 
lehetnek

8.37. ÁBR A
A pultost hátulról megvi-
lágító fény miatt, ebben 
a helyzetben lehetetlen 
a szájról olvasás. Termé-
szetesen nem kell arra 
gondolnunk, hogy ilyen 
típusú világítást ezentúl 
nem tervezhetnénk, egy 
alternatív fényforrás 
azonban kiváló szolgála-
tot tehet

8.35. ÁBR A
Önkiszolgáló étterem pult-
jának helyes kialakítása
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 A bárpult egy kerekesszékben ülô ember számára a teljes elszigeteltséget je-
lenti. Nem láthatja a pult mögötti árucikkeket, nem éri fel a pult tetejét, és 
nem tud beszélgetni a pult mellett magasabb székeken ülôkkel. Amennyiben 
a pult egy részét alacsonyabbra építve akadálymentessé tesszük, arra is kell 
gondolnunk, hogy a kerekesszék mellé alacsonyabb, mozdítható székeken a 
beszélgetôpartnerek is leülhessenek.

  A teríték kontrasztos színválasztása a látássérülteket, az ergonomikus ki-
alakítású evôeszközök, poharak használata pedig a kézfunkciójukban gyenge 
vendégeket segítik.

 Az önkiszolgáló éttermekben a terelôkorlátok közötti szélesség minimum 100 
cm legyen.

  Az önkiszolgáló éttermek tálalópultjai legyenek kerekeszékbôl is láthatóak 
és elérhetôek. Az ételátadó maximális magassága 120 cm lehet.

ÜZLETHELYISÉGEK

 A nagy bevásárlóközpontokban található akadálymentes vizesblokk, a külsô-
térrel azonos szintû bejárat, a kerekesszékhez kapcsolható bevásárlókocsi, a 
tájékoztató feliratok, az akadálymentes éttermi területek mára már hétközna-
pivá váltak, s teljesen hétköznapi az is, hogy lépten-nyomon kézi vagy elektro-
mos hajtású kerekesszékkel közlekedô vásárlókkal találkozunk.

  A középülettípustól független akadálymentes vizesblokk kialakítása, az épí-
tészeti akadálymentesítés mellett azonban vannak az üzlethelyiségek belsô 
kialakítását meghatározó törvényszerûségek is.

  Az árucikkeket kerekesszékbôl is elérhetô magasságba, azaz 40 cm és 1,40 m 
között kell elhelyezni.

  Az árukat tartalmazó polcok között legyen legalább 1,50 m szabad hely, 
hogy kerekesszékkel is bárhol meg lehessen fordulni.

  A tárolók mögött, amelyekbe ülô helyzetbôl nem lehet belátni, legyen dön-
tött tükör.

  Az árucikkeket megvilágító takart világítás ülô helyzetben se legyen látható, 
így ne okozzon káprázást.

8.38.

8.38. ÁBR A
Sötét-világos felületek 
variálása, padlóburko-
laton elhelyezett szô-
nyeg segíti a külön bözô 
funkciók lehatárolását, 
az üzleten belüli tájé-
kozódást

8.39.

8.42.

8.40.8.39. ÁBR A
Különbözô padló bur -
ko ló anyagok alkalma-
zásával biztosított 
vezetés. A mozgólépcsô 
indulása mellett az 
elérhetô szinten lévô 
funkciókról kap infor-
mációt a vásárló

8.42. ÁBR A
Az önkiszolgáló mérleg 
környezete

8.40. ÁBR A
Próbafülke akadály-
mentes kialakítása
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8.41.

8.41. ÁBR A
Pénztárospultok akadály-
mentes használata 
szem pontjából betartan dó 
alaprajzi és magassági 
méretek
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  A magasabban levô polcok legyenek üvegbôl, átlátszó mûanyagból vagy va-
lamiféle rácsos szerkezetbôl, hogy alulról látni lehessen, hogy mi van rajtuk.

  A döntött polcokon, rekeszekben levô árucikkek jobban láthatóak és köny-
nyebb ôket leemelni.

  A ruházati üzletekben vállfa leemelô rudat – ez megszokott tartozék ott, 
ahol magasan is lógnak ruhák –, más üzletekben, könnyebb árucikkek esetén 
távfogó eszköz használatával is számolhatunk.

  Az üzlet területén legyenek ülôhelyek a pihenni kívánók számára. Az ülô-
helyek mellett legyen a kerekesszékes megállásra is hely. 

  A szék vagy pad magassága 46-48 cm legyen. Legyen olyan ülôhely is – az 
idôs, vagy gyenge fizikai állapotú vásárlók számára – amelynek karfája, illetve 
háttámlája van.

  Különösen nagy alapterületû üzletekben különösen fontos lehet a jól lát-
ható és érthetô jelzéshasználat. E jelzésrendszer hatékonyságát a burkolatok, 
bútorzat színhasználatával erôsíteni lehet.

  A padlóburkolatok könnyen tisztíthatóak, káprázás és csúszásmentesek le-
gyenek.

  A burkolati felületek, színek váltásai egyrészt a figyelem felkeltését, az áru 
kiemelését, a különféle árucikkcsoportok elkülönítését szolgálják, másfelôl ki-
jelölhetik az útvonalakat. Különbözô burkolatok jelezhetik azt a területet, ahol 
lassabban, elmélyültebben érdemes mozogni, meg lehet állni, szemlélôdni, il-
letve a gyorsabb, sodró felületeket, ahol az állandó mozgás jellemzô, s útban 
van, torlódást okoz, az aki csak bámészkodik.

  Ezek a felületi váltások sok esetben az akadálymentesség tudatos vállalá-
sa nélkül is nagyon jól használhatóak vezetôsávként. Az akadálymentesség 
igényével számolva pedig akár a legexkluzívabb térben, kompromisszumok 
felvállalása nélkül is tervezhetô teljes körûen akadálymentes megoldás. 

 A ruházati üzletekben, az öltözôfülkék között, fülkecsoportonként legyen 
egy akadálymentes használatra alkalmas is. Kialakításakor ügyelni kell a 
következôkre:

  Az öltözôfülke alapterülete legalább 1,50×1,50 m legyen. A kapcsoló 90-110 
cm-es, a ruhafogas 1,10-1,20 m-es, a lerakó felület min. 40 cm-es magasság-
ban legyen. Lehajtható, vagy állandó ülés biztosítása szükséges (beépített pad, 
vagy szék esetén annak a fordulási sugáron túl esô területével, az alapterületet 
növelni kell). Az esetleges ajtó szabad belmérete min. 90 cm legyen és az ajtó 
kifelé nyíljon. Függöny alkalmazása esetén a függöny legyen könnyen mozgat-
ható (függönyhúzó rúd). Az öltözôfülkében a világítás legyen káprázásmentes.

  A próbafülkébe két tükröt kell felszerelni (egyet a hátsó, egyet az oldalsó 
falra). A tükrök alsó éle maximum 40 cm magasságban legyen. A próbafülké-
ben 90 cm magasságban a hátsó és oldalsó falra vízszintes kapaszkodót kell 
felszerelni. 

  Az akadálymentes próbafülke helyét, és elérési útvonalát jelezni kell.
  Egységenként minimum egy pénztár a kerekesszékkel közlekedôk számára 
megfelelô módon legyen kialakítva. A pénztári átjáró szélessége minimálisan 
1,00 m legyen. Az átjáró megközelítése és az áthaladás egyenes vonalú legyen.

  A pénztár melletti rakodófelület legyen térdszabad kialakítású.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 
 A sportlétesítmények akadálymentesítése egyrészt a nézôtér, a kiszolgá ló felü-
letek, jegypénztárak akadálymentesítését, másfelôl a fogyatékos emberek spor-
tolási lehetôségének biztosítását jelenti. Az elôcsarnok, a pénztárak, a folyosók, 
az akadálymentes WC stb., valamint az infokommunikációs eszközök terén az 
akadálymentesség általános szabályai érvényesek.

Nézőterek akadálymentesítése
 A lelátókon legyenek kialakítva kerekesszékkel megközelíthetô és használható 
helyek. Hátulról megközelíthetô, sík padozattal rendelkezô, minimum 1,50   
1,50 m-es területet szükséges biztosítani személyenként. 

8.43.

8.43. ÁBR A
Podesztre elhelyzetett 
termékek akadálymen-
tes hozzáférhetôségét is 
biztosítani kell

5-8%
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 200 ülôhelyig minimum 2 akadálymentes ülôhely kialakítása javasolt.
  201 és 1000 ülôhely között minden újabb 100 ülôhelybôl legalább 1 legyen 
akadálymentes.

  1000 férôhely felett minden újabb 200 nézôhelybôl legalább 1 legyen aka-
dálymentes.

  A flexibilisen alakítható nézôterek esetén ajánlott a kerekesszék számára 
alkalmas ülôhely kijelölése.

A sportolás elérhetősége
SPORTESZKÖZÖK, SPORTPÁLYÁK

 A sport valamennyi ága a lovaglástól, a vitorlázástól, az úszásig ûzhetô akkor 
is, ha a sportoló valamilyen fogyatékossággal él.

  A fogyatékos emberek sportja számos esetben sajátos eszközöket igényel, 
ám a szükséges térrôl általánosságban elmondható, hogy az akadálymentes-
ség szempontrendszere a középületek általános követelményrendszerével meg-
egyezô.

 A sport dinamikus világához közel áll az erôteljes, tiszta színek használata. A 
te rek kontrasztos színhasználatának másik oka a biztonság, a pontos látható-
ság. Mindez elônyös az akadálymentesség szempontjából. 

AK ADÁLYMENTES VIZESBLOKK-ÖLTÖZŐ

 Az akadálymentes mellékhelyiségnél ismertetett elvárások mellett az öltözô 
kialakításánál biztosítani kell a zuhanyozás és az átöltözés lehetôségét is.

  A zuhanyzó süllyesztett tálcával vagy a padlóburkolat lejtetésével legyen 
kialakítva. A zuhanyzóterület burkolata csúszásmentes kivitelû legyen. Pad-
lóburkolat maximális lejtése 1,5 %. A függôleges és a körbefutó vízszintes fix 
kapaszkodó elhelyezése 75 cm magasságban történjen. A zuhanyozáshoz, fel-
hajtható ülôkét ajánlott felszerelni, melynek mérete minimum 50 cm×44 cm, 
ülômagassága 46-48 cm.

  
 A forrázásmentes keverô csaptelep kezelôszervét 90-110 cm magasságban he-
lyezzük el. A zuhany függôleges tartórúdja egyben a kapaszkodásra is alkalmas 
legyen. A szappantartót, törölközôtartót az ülôkérôl elérhetô távolságban aján-
lott elhelyezni, elhelyezési magassága 90-110 cm. A zuhanyzó körül függöny 
biztosítása javasolt.

  
 A berendezési tárgyak a kerekesszék szabad mozgását és a segítô személy hoz-
záférését ne akadályozzák. A ruhanemû számára biztosítsunk lerakófelületet 
és fogasokat. A fogas szerelési magassága 1,10-1,20 m. A helyiségben a teljes tes-
tet mutató tükröt helyezzünk el.

EDZŐTERMEK

 A kondicionálótermekben ügyelni kell arra, hogy a gépek mellett legyen hely 
a kerekesszékbôl történô átülésre. A közlekedéshez min. 120 cm széles sávot, 
és helyenként a kerekesszékes forduláshoz elegendô 150×150 cm alap terü-
letûszabad helyet kell biztosítani.

USZODÁK

 A mozgáskorlátozottak számára vagy a vízbe vezetô rámpa, vagy fürdôlift tele-
pítése szükséges. A szabad falszakaszokra szerelt korlátok megkönnyítik a moz-
gáskorlátozottak, az idôs emberek, a gyerekek és a gyengénlátók biztonságos 
közlekedését.

  A csúszásmentes burkolatban elhelyezett érdesebb felületû vezetôsáv min-
denkinek biztonságot nyújt. A pihenôszékek között legyen magasabb építésû 
és karfával ellátott is.

  A megvilágítás ne okozzon káprázást.
ÖLTÖZÔK

 Kabinos öltözô területén kerekesszékkel is lehessen közlekedni. Minimális szé-
lesség a szekrények között 1,20 m legyen. A közlekedôsáv végén 1,50×1,50 mé-
teres fordulási lehetôségre van szükség. 
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 Az öltözôkabin méretezése megegyezik a ruházati üzletekben használatossal. 
  Az öltözôszekrénysorok eltérô színezésével, nagyméretû számok, piktogra-
mok felfestésével, ragasztásával megkönnyíthetô a saját szekrény megtalálása.

  Az ajtók, szekrények kilincsei, zárszerkezetei kontrasztos színezésûek legye-
nek, kezelésük ne igényeljen komoly erôkifejtést.

  A szekrénykulcsok zárba helyezését legalább néhány szekrény esetén segíte-
ni kell azzal, hogy a zár és a kulcs nagyméretû, élénk színû, könnyen il leszt-
hetô legyen. Ezekre a szekrényekre tapintható feliratot, számozást is el kell 
helyezni.

  
 Az öltözôszekrények némelyike legyen kerekesszékbôl is használható (elérési 
magasság 40-1,40 m között). A nôi és férfi zuhanyozót, vizesblokkot, öltözôt 
színkódolással is el lehet látni.

  A kapaszkodók, szerelvények kiválasztásakor érdemes élni a gyártmányok 
színvariációi adta lehetôségekkel.

  A mosdók között legyen kisgyermekek számára elérhetô magasságba sze-
relt is. Erre a célra a mozgáskorlátozottak számára készült állítható magasságú 
mosdó kiválóan megfelel.

  A hajszárítók, tükrök magassága legyen megfelelô.

 KONYHA

 Munkavégzés közben, akár konyháról, akár irodai munkahelyrôl van szó, sok 
olyan helyzet adódhat, amikor a tárgyak nem lévén kézközelben, illetve a cél 
nem elérhetô, a kerekesszék mozgatásával kell a feladatot megoldani. Ilyenkor, 
mivel az általánosan használt kerekesszék oldalirányba nem mozgatható, egy 
egyszerûnek tûnô mozdulatsor elvégzése is hosszas manôverezést igényel.

  Az oldalirányú mozgás nehézkessége és az esetleg lefoglalt, kerekeket hajtó 
karok hiánya szükségessé teszi a cselekvéssor átgondolását és racionalizálását. 
Ahhoz, hogy egy kerekesszéket használó ember egy feladatot arányos energia 
befektetéssel végezzen el, elôre meg kell komponálnia a cselekvéssor koreográ-
fiáját. A jól átgondolt belsôépítészeti kialakítás ennek alapvetô feltétele.

  A tervezésnél tehát elsôdleges szempont a technológiai sorrend helyes meg-
állapítása, a különbözô munkafázisokhoz rendelt felületek helyes elrendezése. 

  A legkevesebb oldalirányú mozgást az „L” alaprajzi elrendezés kívánja, ezért 
gyakran használjuk akadálymentes konyha kialakításánál.

  A munkafelület magassága fix pult esetén 85-95 cm között legyen. A legszéle-
sebb használói kört azonban állítható magasságú pult biztosításával érhetjük el.

 A pult egyes szakaszait, így a mosogató és a fôzôlap alatti területet szabadon 
kell hagyni a térdek számára. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a pult alján 
a beépített eszközök szigetelve legyenek, hogy a térdet ne érhesse hô. A moso-
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gatómedence ne legyen mélyebb 10-14 cm-nél mert nehéz belôle kiemelni 
tárgyakat (nem lehet rálátni ülô pozícióban) illetve a térdszabad kialakítást 
gátolja.

  A háztartási gépek kezelôgombjai legyenek könnyen elfordíthatóak, nagy-
mé retûek, lehetôleg kontrasztos színezésûek. A fôzôlap kiválasztásakor 
gondoljunk arra, hogy az edények azon stabilan álljanak. A sík felület (ke-
rámia fôzôlap) elônyös, mert az edény emelés, tehát erôkifejtés nélkül is 
levehetôkibillenés nélkül a fôzôlapról.

  A sütô számára alsó síkjának a padlótól mért 70-75 cm távolsága a 
legkedvezôbb helyzet. Így a mozgásukban nem korlátozott emberek is kényel-
mesebben használhatják. Lehetôleg oldalt nyíló típust válasszunk, így lehet -
ség van arra, hogy a sütôbôl kiemelt forró edényt egy, a süt  alatt elhelyezett 
kihúzható lapra helyezzük.

  A konyha alsó tároló elemei lehetôleg fiókosak legyenek. A legalsó elérhetô 
magasság 40 cm. A jobb helykihasználást és a kéz közeli munkafelület kialakí-
tását szolgálhatja egy-egy pult alá tolt, kerekeken gördülô tároló elem. Az “L” 
alaprajzi helyzet, és a térdszabad munkafelület a pult felsô síkjából kihúzható 
elemekkel is elôállítható.

  Az akadálymentes konyhában a hûtôszekrény megfelelô magassága 40-140 
cm között van. Olyan modellt válasszunk, ahol a fagyasztórész alul, a hûtôtér 
felül található.

  A felsô polcokat, szekrényeket kerekesszékbôl kis mértékben lehet csak 
használni. Kaphatóak azonban olyan vasalatok, melyek segítségével ezek a 
polcok is „leereszthetôek”.

  A konyhabútorok felsô tároló elemeinek akadálymentes használhatóságá-
nak biztosításához alkalmazott speciális vasalatok az egész felsô szekrény-
elemet, vagy egy belsô egységét képesek elérhetô magasságba ereszteni. Van 
távirányítható változatuk is. Az automata módon leengedhetô tárolóelemek 
érzékelôvel vannak ellátva, így a felsô szekrény a leengedés közben a konyha-
pulton lévô tárgyakat nem töri össze, a kiálló csaptelepnek nem ütközik neki, 
hanem idejében megállnak. Segédeszköz nélkül, a kerekesszékbôl is elérhetô, 
legfelsô polcmagasság 140 cm.
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