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1. Előzmények 

A megbízás tárgya a Nyírbogát  Nagyközség Önkormányzata pályázatra benyújtott „Idősek 

Bentlakásos Otthona” című építészeti-műszaki tervdokumentációjához kapcsolódó 

akadálymentesítési szakági tervfejezet készítése. Helyszín: 4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 9. sz. Hrsz.: 723 

A tervdokumentáció az érintett épületrészek projektarányos akadálymentesítésére irányul. A 

beruházást bemutató kiviteli tervdokumentációt (továbbiakban tervdokumentáció) Trenka Zoltán 

(É1-15-0119) az (ETALON 2000 Kft 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 54.) vezető építész tervező készítette 

el. A megbízás tárgya a kiviteli tervdokumentációhoz kacsolódó akadálymentességi szakági 

munkarész elkészítése, a tervdokumentáció akadálymentességi megfelelőségének igazolása. 

Az akadálymentesítési tervfejezet elkészítéséhez a pályázatra benyújtani kívánt tervdokumentációt 

építészeti adatszolgáltatásként megkaptam, a tervfejezetet a tervdokumentáció tartalma és a 

pályázati előírások figyelembevételével készítettem el.  

Az elektronikusan megküldött tervcsomag az alábbi munkarészeket tartalmazza: 

M-1 Meglévő földszinti alaprajz – pdf  

M-0 Meglévő helyszínrajz – pdf  

E- 0 Idősek Otthona Helyszínrajz- pdf  

E-1 Idősek Otthona Alaprajz – pdf  

E-3 Idősek Otthona A-A metszet – pdf  

E -4 Idősek Otthona B-B metszet - pdf  

E-5 Idősek Otthona C-C metszet – pdf  

Idősek Otthona Kiviteli Műszaki leírás – pdf  

Az ingatlanon a beruházó a meglévő „Idősek Háza” épületet kívánja, egy új oldal szárnyal bővíteni, 

felújítani, ahol 3 szobát, folyosót férfi és női vizesblokk létesül, a régi épületrész utca felőli 

szárnyához pedig az udvar felőli oldalon épül egy orvosi és betegszobát tartalmazó épületrész. Az 

épületen a jelenleg meglévő, napkollektorok és napelemek áthelyezésre kerülnek az új szárny 

tetőkialakítása miatt. A tervezés során, az épületet az akadálymentes használati igényeinek 

megfelelően került kidolgoozásra.  

 Az ingatlan Nyírbátor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában ált. Az épület a Rákóczi Ferenc utca 

9. sz. 723 hrsz. alatt település központjában található. A tervezett épület egy telken található a 

szociális szolgáltató központ épületével, mely nappali ellátást biztosít. Az idősek háza az utcafront 

felőli épület.  

Jelen tervfejezet a továbbiakban kizárólag a tervezéssel érintett területen az épített környezeti 

elemek akadálymentesítésségét biztosító műszaki megoldások bemutatására irányul, nem része 

szolgáltatásszervezést érintő elemek, informatikai és/vagy telekommunikációs eszközök, 

berendezések, rendszerek, honlapok vizsgálata, a speciális idősek ellátását szolgáló fejlesztéséhez, 

egyéb személyi és tárgyi feltételek meglétének feltárása. 
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A tervezett beruházáshoz kapcsolódó általános megjegyzések 

Pályázati felhívás 3.2.2. pont Projekttel kapcsolatos műszaki elvárások C) 5. alpontja rögzíti az 

Akadálymentesítés követelményrendszerét az alábbiakban rögzítettek szerint:   

Közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító 

épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés.  

 Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos 

akadálymentesítés követelményeinek: A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely 

fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra 

vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók 

érdekében, a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől 

és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása). Elektromos hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek 

kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba kell áthelyezni. 

 Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, 

célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei. A fejlesztéssel érintett 

valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész 

tekintetében –függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától –a projekt keretében biztosítani 

kell az épület bejáratának (a bejárat megközelíthetőségével együtt) és legalább egy mellék 

helyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő 

komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. 

Új építés esetén  teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést  kell megvalósítani. 

Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK 

előírásainak kell megfelelni. Felújítás, bővítés, átalakítás és új építés esetén egyaránt, csak olyan 

projektjavaslatok valósíthatók meg,  amelyek  építési  engedélyezési  tervdokumentációja,  illetőleg  

az  alapján,  az építésügyi  hatóság  által  kibocsátott  jogerős  és  végrehajtható  építési  engedélye  

megfelel  a hatályos OTÉK előírásainak. Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi 

hatóság által kibocsátott jogerős és hatályos építési engedély bizonyítja. 

A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell 

benyújtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra 

hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden 

akadálymentesítésre  irányuló  fejlesztést,  lépést  (beleértve  pl.  az  ügyfélhívó  rendszert,  a honlap  

akadálymentesítését)  továbbá  a  fejezet  végén  nyilatkozni  szükséges  arról,  hogy  a tervezett 

fejlesztés megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges kitérni az 

egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a  térhasználat,  a  

közlekedési  kapcsolatok  tervezésekor  a  támogatást  igénylő  figyelembe veszi és érvényesíti az 

egyetemes tervezés elveit, azaz a nőkés férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok  és  a  gyermekek  

igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek  és  a  rehabilitációs környezettervező 

szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia. A kivitelezés végén a rehabilitációs 

környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot szükséges  benyújtani  az  

akadálymentesítés  megvalósulásáról  a  záró beszámolóban.  (A  nyilatkozatban  szükséges  kitérni  

arra,  is,  hogy  ha  van  eltérés  a tervezetthez képest.) 
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 "A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 

munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 

projektarányos akadálymentesítés." 

Jogszabályi hivatkozások, amelyek az akadálymentesítés szükségszerűségét alátámasztják: 

A fogyatékos személyek közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését A fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 

Fot.) célként jelöli meg. Ugyanezen jogszabály kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a 

számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.  

A Fot. 4.§ f) alpontja értelmezi a közszolgáltatás fogalmát, amely felsorolásból jelen helyzetre a 

vastaggal szedett alpontok értelmezhetőek: 

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, továbbá 

oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, ellátás, 

illetve tevékenység, 

fc) a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység - 

ideértve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi és 

nemzetiségi önkormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa fenntartott 

közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység, 

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá 

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató 

tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, 

illetve nem korlátozható; 

Az épület utólagos akadálymentesítése - a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításának mértékéig – szükséges. 

Továbbá a Fot. 4.§ h) pontjában meghatározottak szerint az egyenlő esélyű hozzáférés fogalma a 

következő:  

„A szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának 

megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 

funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető,  

az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális 

és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára 

nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, 

berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók,  

az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, 

hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető 

és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 

2.§-nak 9. pontja meghatározza a közhasználatú építmény fogalmát. „Közhasználatú építmény az 

olyan építmény (építményrész), amely 
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• a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és 

• használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, 

egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, 

biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá 

• használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, 

igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet 

• törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.” 

Az Étv. 2.§ 1) pontjában meghatározottak szerint „akadálymentes az épített környezet akkor, ha 

annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat 

az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre,  

Az épület utólagos akadálymentesítése - a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításának mértékéig – szükséges. 

2. Akadálymentesítés tervezési program 

Az Oték 54/A. §. értelmében tervezési programban kell meghatározni a közhasználatú építmény azon 

építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot biztosítani kell. Az intézmény 

funkciójából kiindulva a megbízó részéről az akadálymentesség igénye az alábbi területekre 

koncentrálódik: 

 Akadálymentes bejutás közterületről az ingatlanhoz gyalogosan és gépjárművel  

 Akadálymentes parkoló kijelölése telekhatáron belül az udvarban. 

 Akadálymentes használatra alkalmas gyalogos útvonal az akadálymentes parkolótól a 

bejáratához. 

 Akadálymentes használatra alkalmas gyalogos útvonal a közterületről az akadálymentes 

bejáratig  

 Akadálymentes bejárat létesítése  

 Az épületben az akadálymentes közlekedés kialakítása  

 Akadálymentes fürdők létesítése  

 Az újonnan kialakított épületszárny komplex akadálymentesítése és a meglévő épületrész 

akadálymentes használhatósága    

 Taktilis jelzőrendszer kialakítása gyalogos útvonalon 

 információs táblák elhelyezése épületen belül és kívül 

3. Akadálymentesítési műszaki leírás, szerkezeti műszaki követelmények 

3.1 Megközelítés gépjárművel, akadálymentes parkolás 
 
Az E-0 Helyszínrajz értelmében, az épület gépjárművel a Rákóczi Ferenc utcai aszfaltos közterületi 
útról lehet megközelíteni. Az Oték 42. § (3) előírásainak megfelelően 1db parkoló mozgáskorlátozott 
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személyek részére kerül kialakításra, felfestésre, mely közvetlenül az épület közelségében kerül 
elhelyezésre. Az akadálymentes parkolóállás mérete - az Oték 6. számú mellékletében előírtaknak is 
megfeleltetve - 3,60x5,50 m, szilárd, hézagmentes burkolattal, vízszintes, legfeljebb a vízelvezetés 
mértékéig lejtő felülettel.  
 
Az akadálymentes parkolóhely parkoló-állásból és biztonsági sávból áll. A 3,60 m szélességből 1,50 m 
a biztonsági sáv, amely 45°-ban döntött, 10 cm széles ferde fehér csíkozással („forgalom elől elzárt 
terület” útburkolati jellel) jelölt. A parkoló-állás burkolatára a nemzetközi ISA logó („”) kerül 
felfestésre legalább 1 méter ábramagasságban. A parkolóhellyel szemközt KRESZ szerinti szabványos 
mozgáskorlátozottak várakozóhelye parkoló tábla kerül elhelyezésre (P+„”) tartóoszlopra.  
 
 

 
 
A parkolóval szemközt oszlopra rögzítve közúti jelzőtábla kerüljön elhelyezésre, típusa: e-UT 04.02.31 
szerinti E-054 jelű (KRESZ szerint 115/a. ábra) „Mozgáskorlátozottakat szállító jármű részére 
fenntartott várakozóhely” tábla kék alapon fehér jelképpel, szegéllyel, felirattal. 
 
 
 

U-002 U-072 U-054 
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A jelzőtábla oszlopra rögzítve, a parkolóval szemközt leállítva kerüljön elhelyezésre úgy, hogy az a 
gyalogos közlekedést ne zavarja. 
Az akadálymentes gyalogos útvonal meredeksége az 3%-ot sehol nem haladja meg, szabad szélessége 
1,50 m alá sehol nem csökken, oldalirányú lejtése legfeljebb a vízelvezetés mértékéig 1-1,5%, a 
felületi érdesség mértéke legfeljebb 5 mm. A csatlakozó gyalogos útvonalak Helyszínrajz hiányában 
nem vizsgálható.  

3.2. Gyalogos járdák 
Közvetlenül az épület melletti járdaszakasz kiszélesítése vált indokolttá.  Az új járda szélessége 2,00-
2,40 m szabad szélességben készül, a járda és a terepszint azonos magasságban vannak. A 
járdaszegélyt 12 cm burkolattal alakítják ki, a szegélyburkolat felülete a járdától eltérő érdességű, 
színe kontrasztos, nem javasolt kiemelt járdaszegély beépítése, mivel az botlásveszélyt 
eredményezhet. A burkolat csúszás és hézag mentes. A kerti bútorokat és más kerti tárgyak 
elhelyezése a létesítésére kerülő közlekedési útvonalon nem tervezett. A térburkolatban esetlegesen 
elhelyezésre kerülő vízelvezető rácsok lyukmérete a 20x20 mm-t nem haladhatják meg, elnyújtott 
rácslyukak esetén azok irányultsága a mértékadó gyalogos forgalom irányára merőleges. A gyalogos 
űrszelvény előírt szabad magassága: 2,50 méter, mely a gyalogos zónákban rendelkezésre áll. 
Oldalirányú lejtés mértéke a Segédlet 1.2 Járdák, gyalogutak kialakítása pontjának értelmében az 
ajánlott keresztirányú lejtés mértéke legfeljebb 1-1,5 %. Ettől nagyobb oldalirányú lejtés esetén a 
kerekesszék menetirányban tartása lehetetlenné válik. 
Figyelmeztető burkolati jelzések. A lesüllyesztett szegélyek mentén teljes szélességben kontrasztos 
színű burkolati figyelmeztető jelzés – pl. KK Kavics Beton Kft. Párizs segítőkő vörös színben, stb. – 
beépítése szükséges 60 cm hosszban elhelyezve. Figyelmeztető jelzésként csak erre bevizsgált és 
minősített termékek alkalmazhatóak, a gyártó beépítési utasításainak figyelembevételével. 

 
    termékek alkalmazhatóak, a gyártó beépítési utasításainak figyelembevételével. 

               
Példa: burkolati vezető- és figyelmeztető jelzés 

 

 

 Általános elvárások. Az akadálymentes gyalogos közlekedésre tervezett útvonal burkolatának 
felületi egyenetlensége a 0,5 cm-t nem haladhatja meg, ezt a kiselemes burkolóelemek 
(figyelmeztető elemek, esetlegesen térburkoló kövekből kialakított kapubehajtók, stb.) 
fektetésekor szem előtt kell tartani. A gyalogos közlekedés vonalában elhelyezett vízelvezető 
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és egyéb rácsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg, ha ilyen beépítésre kerül, annak 
kialakítására a kivitelezés során külön külön ki kell térni. A terven nem került feltüntetésre, 
de amennyiben fedlapok vagy egyéb burkolati elemek beépítése történik, úgy az a 
burkolatból legfeljebb 0,5 cm-t emelkedhet ki. A vezetősáv a gyalogos kaputól egészen az 
akadálymentes bejáratig vezet. Az akadálymentes parkolóig vezetősáv létesítése tilos! Utcai 
tartozékok pihenőpadok, kandeláberek, virágtartók, táblák, stb. elhelyezése a terv szerint 
történik, melyek a gyalogos útvonaltól elhatároltan tervezettek. A vezetősáv kiépítése a 
kivitelezés szakaszában rehabilitációs szakértői közreműködéssel, nyomsáv mintázással 
ajánlott!  

 
3.3. Akadálymentes épületbejárat 

A meglévő épületrész két különböző időpontban épület, ezért beszélhetünk régi és újabb meglévő 
épületről. A meglévő épületrész helyiségeinek többsége az átalakítás során új rendeltetést kap, 
valamint a teljes meglévő épületrész felújításra kerül. Az utcához legközelebbi bejárat a régi 
meglévő épületrészben található és közlekedőbe nyílik. Az újonnan kialakított épületrész 
bejáratához szélfogó előtér tervezett.  

Mindkét bejárat esetében az épület belső szintje és a járdaszint között az E-1 alaprajz értelmében 
10 cm szintkülönbség mutatkozik. Lépcsőfellépő nem tervezett. Tisztázandó a terepszintek 
összehangolása az akadálymentes használat biztosításához, mely 2 cm szintkülönbségtől magasabb 
nem lehet.    

 Az ajtó előtti burkolt területeken a kerekesszékkel való használat biztosított. A bejárathoz 
lábtörlőrács nem készül, a legömbölyített kivitelű küszöb magassága maximum 2 cm lehet. A 
nyílászárót kontrasztos színezéssel látják el (tok + ajtólap + kilincs).  
A bejárati ajtók, egy szárny nyitásával kell tudni biztosítania a 90 cm szabad nyílásméretet.   

A bejárati ajtó üvegezett kivitelű, az ajtót alsó rugzóna védelemmel kel ellátni. A teli üvegezésű 
ajtókat szemmagasságban – járófelülettől mérten 1,50 m magasságban színes, kontrasztos 
jelölésekkel (~10 cm átmérőjű színes körök vagy nyilak egy sorba rendezve, stb.) teszik érzékelhetővé. 
A bejárati ajtó, de leginkább a bejárati kapu mellett az akadálymentes kialakítást, az épület funkcióját 
és nyitva tartását írott, piktogrammal és Braille írással is ellátott, szemmagasságban elhelyezett (1,20 
- 1,60 m) táblával jelöljék. A csengő vagy kaputelefon elhelyezési magassága 1,10 m, színezése 
kontrasztos, funkciója írott és Braille írásos táblával is jelezni kell. 
 
Bejárati ajtó vagy kapunál esetlegesen elhelyezendő csengő vagy kaputelefon magassága 1,10 m, 
színezése kontrasztos, funkciója írott és Braille írásos táblával is jelezni kell. 

4. Épületen belüli helyiségek kialakítása, közlekedés 

Akadálymentesítést érintő általános tervezési szempontok: 
 kontrasztos figyelmeztető burkolatsávok a szükséges mértékig,  
 szerkezetek kontrasztos színezése, pl.: pillérek  
 oldalfali kapaszkodók elhelyezése kontrasztos kivitelben 
 kapcsolók elhelyezése 0,90-1,10 m magasságban 
 helyiségek megfelelő megvilágítása 
 káprázatmentes, jól megvilágított kedvező betűméretű információs táblák 
 szilárd, csúszásmentes, hézagmentes, könnyen tisztítható, megfelelő kopásállóságú burkolat 
 nyílászárók szabad nyílásmérete 90 cm, a teli üvegezésű ajtókat szemmagasságban – járófelülettől 

mérten 1,50 m magasságban színes, kontrasztos jelölésekkel (~10 cm átmérőjű színes körök vagy 
nyilak egy sorba rendezve, stb.) látják el. Az ajtók melletti hozzáférési terület nyitásirányban 55 
cm, túlsó oldalon 30 cm. 
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 kerekesszékkel való megforduláshoz 1,50 m x 1,50 m szabad területek biztosítása  
 nyílászárók küszöb nélküli kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legömbölyített küszöbbel 

készüljenek 

4.1. Nyílászárók 

Az akadálymentes használatot biztosító nyílászárók szabad nyílásmérete 90 cm.  
Beltéri és bejárati ajtók az alábbiak szerint kerülnek kialakításra 

 
Szabad nyílásszélesség értelmezése 
 
 A projekttel érintett valamennyi ajtó esetében az átközlekedéshez szükséges 90 cm szabad 
szélességi belmérettel egy szárny nyitásával teljesül kell, legfeljebb 2 cm magasságú legömbölyített 
élű küszöbbel. Minden új ajtó esetében az ajtó mindkét oldalán a manőverezéshez szükséges 
1,50x1,50 m méretű vízszintes sík terület a tervdokumentáció értelmében rendelkezésre áll. 
Az ajtók tokszerkezete és szárnya kontrasztos kialakítású legyen a (homlokzat) oldalfal színéhez 
képest oly módon, hogy az ajtó színhasználatát tekintve emelkedjen ki a környezetéből. Ugyanakkor 
követelmény az ajtó jól érzékelhetővé, láthatóvá tétele látássérült személyek számára is.  
Olyan ajtó, (pl.: Bejárat) amely üvegezés osztóborda nélkül vagy nagyobb egybefüggő felülettel 
készülnek a nagyméretű üvegezett felületet a balesetmentes közlekedés biztosítása és az üvegfelület 
jobb érzékelhetősége érdekében az Oték 62.§ (11) pontjának megfelelve láthatósági jelöléssel kell 
ellátni. A bejárati ajtó kontrasztos színű keretezéssel valósuljon meg. Az elvárt kontrasztosság 
mértékét hazai előírás nem pontosítja, az egymás melletti felületek színválasztásakor az ISO 
21542:2011 szabványban foglalt, LRV skálán mért fényvisszaverési értékeket javasolt figyelembe 
venni. A szabvány 5. táblázata az alábbi információkat adja: 
LRV skálán mért fényvisszaverési értékei közötti eltérés 30 pont vagy annál több:  
Nagyobb egybefüggő felületek (falak, padlók, ajtók, mennyezet), épületszerkezeti elemek, amelyek 
az orientációt segítik (kapaszkodók, kapcsolók és kezelőeszközök, taktilis burkolati jelzések, 
üvegfelületek vizuális jelzései). 
 
PÉLDA:  
 

 
LRV skálán mért fényvisszaverési értékei közötti eltérés 60 pont vagy annál több:  
Potenciális veszélyforrások, kontrasztos jelzések (lépcsők vizuális jelzései) és szöveges információk 
(signage).  
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PÉLDA:  

 
 
Az alkalmazandó színeket mintáztatással kell kiválasztani a megvalósítás során, a kivitelező és a 
műszaki ellenőr együttes feladata a mintáztatás.  
A bejárati ajtó manuálisan nyitható, a kezelőeszközök padlósíktól mérten 100 cm 
tengelymagasságban elérhetőek legyenek. Az Oték 62.§ (10) előírás szerint könnyen kezelhető, nagy 
erőkifejtést nem igénylő nyílászárók telepítése szükséges. A nagy erőkifejtés fogalmát az Oték tovább 
nem pontosítja. A kézi nyitás maximális erőigényére a nemzetközi előírások az alábbi adatokat 
tartalmazzák: 
• 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of the built 
environment) 
• 25 N (Önorm B 1600) 
• 30 N (Az akadálymentesség európai eszméje) 
 
 
 4.2.  Felületképzések 

A belső és külső padlóburkolatok csúszásmentesek, kopásállóságuk megfelelő, könnyen tisztíthatók, 
matt színezéssel létesüljenek.  
 

4.3. Akadálymentes szoba, betegszoba kialakítása 

A szoba alapterületi méreteinek, berendezéseinek kialakításakor a kerekesszéket használó személyek 
helyigényét kell elsődlegesen figyelembe venni. A szobaajtó mindkét oldalán és a bútorok között is 
legalább 1,50 m átmérőjű terület maradjon a kerekesszékkel történő manőverezéshez, 
irányváltáshoz. A szoba berendezési tárgyainak megválasztásakor/tervezésekor a következő 
szempontokat érdemes szem előtt tartani: 

Az ágyak széthúzhatóak és összetolhatók, azaz a szoba átrendezhető legyen. Az ágyak 
fekvőfelületének magassága 48-50 cm, lábakon álló kialakítással (tömör lábazati rész nem 
megfelelő), hogy a kerekesszék lábtartójának legyen az ágy alatt elegendő szabad terület (legalább 
30 cm magasságig lábazata zóna). Legyen az ágy mellett elegendő hely a kerekesszék tárolására, a 
dupla és a szimpla ágyat is úgy kell elhelyezni, hogy legalább az egyik oldalon 1,50 m átmérőjű szabad 
terület maradjon. (flexibilis berendezés lehetősége) 

Asztalok, pultok magassága 75-80 cm, asztal alatt min. 70 cm magas szabad terület biztosítandó, a 
bútorok között 120 cm szélességű közlekedési zóna maradjon szabadon. 

A beépített szekrényajtókat javasolt tolóajtókkal felszerelni. A szekrényeknél az alsó cca. 70 cm-es 
szakaszon fiókos (2 v. 3 db) kialakítás javasolt, a szekrényben ki- és lehajtható ruhaakasztó rúd 
elhelyezése ajánlott. Az akadálymentes elérési magasságot szem előtt tartva a szekrényben és a 
szabadon állóan elhelyezett ruhafogasok és akasztók magassága a padlószinttől mérten legfeljebb 
120 cm.  
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A szoba ablakának kerekesszékből történő nyithatóságát biztosítani kell, azaz a kilincsek, ne 
kerüljenek magasabbra, mint 120 cm a padlószinttől mérten, ha redőnyök kerülnek beépítésre a 
gurtni elérési magasságát is a fentiek szerint kell biztosítani.   

Akadálymentes fürdőszoba kialakítása 

A tervezett akadálymentes fürdők alaprajzi mérete megfelelő, a berendezési tárgyak minimálisan 
szükséges megközelítési helyigényeit az alábbi kép ábrázolja, a tervezett alaprajzi mérettel és 
berendezési móddal ezek rendelkezésre állnak.  

Példa az akadálymentes fürdő berendezésére:  

 

 

Tervezett akadálymentes fürdő:  

Szobaegységekhez rendelt mosdók  
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Betegszoba akadálymentes fürdő helyisége  

 

 

Szobaegységekhez rendelt akadálymentes fürdő  

 

 

Az akadálymentes fürdőn és illemhelyen belül az alábbi berendezési tárgyakat kell elhelyezni:  

WC berendezés: 

 magasított, speciális, mozgássérültek számára tervezett kristályporcelán WC csésze elülső 
nyílás nélküli kialakítással, fehér színben, műanyag WC-ülőkével, amely elülső nyílás és tető 
nélküli, antibakteriális anyagú, króm zsanérral, fehér színben.  

 WC berendezés hátfaltól mért kiállása 70 cm, ülésmagassága a padlószinthez képest 460 mm, 
megközelítési módok: három irányból (szemből, oldalirányból és átlósan-szemből) 
Megközelítési helyigény a WC előtt legalább 90x135 cm, mellette 90x125 cm szabad terület, 
amelybe semmilyen berendezési tárgy nem nyúlhat bele (pl. strang, elhúzások, radiátor, stb.) 
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Mosdó berendezés: 

 konkáv peremkialakítású kristályporcelán speciális szaniter mozgáskorlátozottak részére fixen 
szerelve, csaplyukkal, falsík előtti vagy falsík mögött szerelt szifonnal, elülső élének hátfaltól 
mért kiállása 55 cm, felső peremének szerelési magassága 85 cm, a mosdó alatt legalább 70 
cm magas lábszabad területtel, a mosdóhoz álló, egykaros keverő csaptelep kerüljön 
elhelyezésre hosszú kezelőkarral, rövid fix kifolyócsővel, szerelőelemekkel, rejtett vagy 
védelemmel ellátott szifonnal szerelve. A mosdó felett az ülő és álló ember méreteihez 
igazítottan, csempézett felületbe ragasztott vagy a felületre rögzített fix, hagyományos fali 
élcsiszolt síktükör, legalább 500x1000 mm méretben, alsó éle a padlósíktól mérten 90 cm 
magasságban (dönthető tükör telepítése nem szükséges) 

 

Kapaszkodók a WC berendezés mellett: 

 a szabad oldalon felhajtható kapaszkodó, a fal felőli oldalon derékszögben hajlított L alakú fix 
kapaszkodó, a csempeburkolat színéhez képest kontrasztos színben, vízszintes szárak felső 
síkja a padlóvonaltól mérten 75 cm magasságban, csőátmérő 32 mm.  

 a felhajtható kapaszkodó hossza 800 mm, tengelye a WC tengelyéhez képest 32 cm 
távolságban, visszacsapódás elleni fékkel. 

 teherbírásuk egyenként legalább 150 kg, rögzítés gyártói utasítás szerint, a megadott 
teherbírás a rögzítés módjára és típusára is értendő. 

 

Segélyhívó rendszer (gyengeáramú munkarésszel összhangban): 

 áramszünet esetén is működőképes segélyhívó rendszer, körzsinóros kialakításban szerelve 
vagy a WC mellett hívó húzókapcsoló elhelyezése a padlótól mérten 100 cm 
tengelymagasságban, padlóig vezetett vörös színű jelzőzsinórral, rajta kézfejnyi méretű 
merev hurokkal, visszajelző LED- del; 1 db jelzésadó az ajtó felett kívülre szerelve, fény és 
hangjellel; 1 db nyugtázó nyomógomb illemhelyen belül szerelve visszajelző LED- del. A 
húzókapcsoló és a nyugtázó gomb kerete feliratmezővel kiegészül, rajta felirat: "Vészjelző"; 
"Nyugtázó". 

 

Akadálymentes zuhanyállás: 

 háttámlával és kihajtható lábakkal is rendelkező felhajtható zuhanyülőke telepítése 
szükséges, teherbírás 150 kg, ülésmagasság a padlószinttől mérten 46-48 cm közötti. 

 zuhanyülés melletti L alakú és derékszögben hajlított kapaszkodó 32 mm csőátmérővel, 
ugyanitt termosztatikus csaptelep forrázásgátlóval, állítható magasságú kézi zuhannyal.  

 Zuhanyülőke mellett a szabad oldalon felhajtható és falhajtott állapotban is rögzíthető 
kapaszkodó 

 A kapaszkodók elhelyezési magasságát és a zuhanyülőke típust egymással össze kell hangolni. 

 

A zuhanyzó rész zuhanytálca nélkül, a burkolat lejtetésével és padlóösszefolyó elhelyezésével 
kerüljön kialakításra. A termosztatikus keverőcsaptelep a zuhanyülőkére merőleges falsíkra kerüljön, 



Oldal 15 
 

 

Kerék Gertrúd Rehabilitációs környezettervező szakértő 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyíl u. 44.  

 
 

a zuhanyzórész takarására mennyezetre szerelt zuhanyfüggönyrúd szett elhelyezése javasolt, 
mennyezeti tartóval, zuhanyfüggöny gyűrűvel, elhúzható antibakteriális anyagú zuhanyfüggönnyel.  

A zuhanyállás mellett elhelyezendő segélyhívó berendezés IP védettsége feleljen meg a vonatkozó 
előírásoknak. A zuhanyzó mellett törölközőtartó felszerelése szükséges a padlósíktól mérten 120 cm 
magasságban.  

Kiegészítők: 

 fali WC-papír tartó 

 fali folyékonyszappan tartó és adagoló tartály 

 fali fogas 2 db 

 fali WC-kefe tartó 

 fali szemetes 

 ajtóbehúzó az ajtólap belső oldalán 

Egyéb szempontok: 

 valamennyi kiegészítő akadálymentes elérési tartományban helyezendő el  

 világítási kapcsoló, dugaljak akadálymentes elérési tartományban, 100 cm magasságban 
szerelendőek. 

 csempeburkolat teljes felületen matt, káprázás- és tükröződésmentes 

 a padlóburkolat matt, csúszás- és tükröződésmentes.  

 mozgásérzékelővel vagy időkapcsolóval ellátott világítás alkalmazása tilos! Kapcsolóval 
indítható vagy jelenlét érzékelős megoldás alkalmazása javasolt 

A fürdőben vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolatot kell telepíteni (R12).   

A segélyhívó berendezés jelzése a személyzet által használt helyiségbe is jelezzen. 

5. Biztonsági rendszer - tűzjelző 

Az intézményben létesül tűzjelző hálózat, azt úgy kell kialakítani, hogy a hallássérült személyek 
számára fénnyel, a látássérült személyek számára hanggal egyaránt érzékelhető legyen a vészjelzés. A 
veszélyt sárga vagy vörös villogó fény és erőteljes, magas intenzitású hang jelezze. A fényforrások 
elhelyezése szemmagasságba (1,50 m) vagy a fölött történjen. 

6. Infokommunikációs akadálymentesítés 

A környezet vizuális érzékelése kontraszthatások alkalmazásával – elsősorban színkontrasztok, fény-
árnyék kontrasztok - jelentősen fokozható, ami az érzékszervi sérült, különösen a gyengén látó és vak 
személyek tájékozódásához és biztonságához nélkülözhetetlen. 

Vezetősáv, figyelmeztető sáv 
A vak és gyengén látó valamint értelmi sérült személyek közlekedését az alábbi elemek segítik. 

 Szintáthidalók előtti burkolatoknál figyelmeztető sáv készül. 

 Taktilis jelzőrendszer kiépítése épületen belül és kívül.  

 Kontrasztos színhasználat  
 
Az Oték. 54/A. §. értelmében az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs rendszert 
kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerűen használó fogyatékos személyt segíti az építmény, 
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építményrész használatában. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjedő 
épületinformációs rendszer kidolgozása, csak és kizárólag az akadálymentes használhatósághoz 
szükséges tájékoztató és információs táblák kerülnek bemutatásra, amelyet az 
épületinformációs rendszer kidolgozásakor figyelembe kell venni. 
A felsorolt táblák nem tartalmazzák az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által kötelező érvényűen 
előírt tűzvédelmi irányjelző és biztonsági táblákat, a szükséges jelzések kidolgozása tűzvédelmi 
szakértő feladata. 
 
Az épületen kívül elhelyezendő információs táblák: 

 akadálymentes parkoló, bejárat, intézmény neve  
Az épületen belül elhelyezendő irányjelző és tájékoztató táblák: 

 helyiségjelző táblák, szobaszámok, stb.  

A) A helyiségek megnevezése információs táblákon. A helyiségeknél az ajtók mellett a 
falon, a zárszerkezet felőli falszakaszon 1,40 m magasságba szerelten, a helyiségnév 
alatt kiegészítő Braille-feliratozással. 

B) Épületen belül információs táblák elhelyezése, többek között az akadálymentes és 
normál szobák, az információs lehetőség elérhetőségével.  

A betű- és szimbólumméretek a látási távolság függvényében határozandók meg. 
Braille-feliratozás: Közvetlenül a helyiségnév felirat alatt helyezendő el, magyar helyesírással, 
ékezetes magyar betűkészlettel, a pontírás szabályainak és a Marburgmedium szabványnak 
megfelelően. A Braille- felirat pontjai lehetőleg beültetett acélgolyós karakterűek legyenek. A 
Braille-feliratozás megtervezéséhez Braille írásszakértő bevonása szükséges. 
Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezető ajtó - elsődlegesen nyíló ajtószárnyának - 
zárszerkezet felőli oldaléle melletti falszakaszra, attól 50-100 mm közötti távolságban, téglafalba 
süllyesztett fejű csavarozással rögzítve, a táblák alsó éle a padlósíktól mérten 1,40 m 
magasságban, táblahelyek az alaprajzon feltüntetettek szerint, helyszínen ellenőrizendő. 
A fej felett elhelyezendő táblák vagy az oldalfalra merőlegesen kerül rögzítésre, vagy fej felett 
belógatva. A tábla alsó éle és a padlósík közötti magasság legalább 2,20 m. 
Megjelenés: A tábla felülete matt, csillogás- és tükröződésmentes,  
 

4.6. Hozzáférhető weblap az információk átadására 

Amennyiben a létesítmény bemutatására, elérhetőségégére külön weblap készül azt az ISO/IEC 

40500:2012 [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 szabvány] előírásainak kell 

megfeleltetni, az elkészült weblap a szabvány szerinti „AA” minőségű legyen. Nem elfogadható a 

külön akadálymentes weboldal kialakítása (gyakran fekete alapon sárga feliratos változat), egy közös 

alkalmazási felületet kell biztosítani és azon az egyetemes tervezés eszméjének megfelelően, 

integrált módon kell a kívánt tartalmat mindenki – nem csak a látássérült személyek - számára 

elérhető módon megjeleníteni. A honlap megfelelőségét akadálymentesítési tanúsítvánnyal kell 

igazolni, ami nem váltható ki szoftveres ellenőrző programok alkalmazásával.  

A „AA” minőségben létrejött weblap tartalmának összeállításakor ügyelni kell arra, hogy azon a 

speciális igényű látogatók számára a lehető legtöbb információ szerepeljen a szolgáltatások 

akadálymentes hozzáférését illetően.  

Tájékoztatni kell a látogatókat az épület akadálymentes megközelíthetőségéről (gyalogosan, 

gépjárművel), a parkolási lehetőségről (akadálymentes parkolás, stb.), az akadálymentes helyiségek 

kialakításáról, felszereltségéről, alaprajzot, fotókat célszerű közzétenni.   
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Jelen akadálymentesítési tervfejezet nem tisztázott vagy egyéb felmerülő kérdések a tervezővel 

egyeztetendőek, a műszaki leírás a tender tervdokumentáció része, azzal együttesen tartalmazza a 

projekttel érintett akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat, műszaki megoldásokat. 

Amennyiben az egyes szakági tervek között eltérés mutatkozik a helyes megoldás megválasztása 

érdekében a tervezők állásfoglalását kell kérni. 
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Nyilatkozat az akadálymentesség megfeleléséről  

 

Alulírott Kerék Gertrúd rehabilitációs környezettervező szakértő (rehab. szakértői dipl. sz.: PTF – 

009289/2653) nyilatkozom, hogy a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata által megrendelt „Idősek 

Bentlakásos Otthona” című kiviteli tervdokumentációjában rögzített megvalósítandó beruházáshoz 

kapcsolódó projektarányos akadálymentes hozzáférhetőség és használhatóság figyelembevételével 

készült.  

A tervdokumentációban bemutatott az akadálymentesítési tervfejezettel kiegészített részleges 

projektarányos akadálymentesítési, megoldások a létesítendő szerkezeti elemek vonatkozásában 

megfelelnek a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) akadálymentességre vonatkozó műszaki 

előírásainak és a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” 

című dokumentumban foglalt akadálymentességi szempontoknak, figyelembe véve az épületben 

nyújtott szolgáltatás jellegét is. 

Az akadálymentesítési tervfejezetben bemutatott megoldások megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályoknak és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 

31.§ (1) d) és (4) c) pontokban meghatározott követelményeknek. 

A megvalósítani kívánt beruházás: 

IDŐSEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHONA – 4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 9. sz. Hrsz.: 723 

Jelen nyilatkozatot az ETALON 2000 Kft– 4400 Nyíregyháza, Szegfű u.54. Trenka Zoltán vezető építész 

tervező, (É1-15-0119), által elkészített tervdokumentációjához adom ki.  A nyilatkozatom csak és 

kizárólag a fejlesztéssel érintett épületrészekre/épületszerkezetre vonatkozik. A tervezési feladatnak 

nem volt része szolgáltatásszervezést érintő elemek, informatikai és/vagy telekommunikációs 

eszközök, berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgálata. 

Az akadálymentesítési tervfejezet az építész tervezővel együttesen a rendelkezésemre álló építész 

tervdokumentációban foglalt koncepció alapján készült.  

Kelt: Nyíregyháza, 2020. december 9. 

 

…………………………………………………….  

Kerék Gertrúd 

Rehabilitációs környezettervező szakértő PT F009289/2653 

Foglalkozási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó PT C 002700/7091 


