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1. BEVEZETÉS 

A fogyatékkal élők a népesség mintegy hat-nyolc százalékát teszik ki. Nemzetközi és 
uniós irányelvek, hazai törvények és jogszabályok előírásai mellett a társadalom érdeke 
és alapvető erkölcsi követelmény, hogy a lehetőségek határáig számukra is biztosítani 
kell az épített környezet önálló, biztonságos és kényelmes használatát. Az „ép”, az 
átlagosnak megfelelő testalkatú és átlagos képességű emberek gyakran észre sem veszik 
azokat a kisebb vagy nagyobb akadályokat, amelyek egy fogyatékos személy számára 
leküzdhetetlenek, de amelyek javarészét a felelősen gondolkodó tervezők, szakemberek 
el tudják hárítani, ha kellő empátiával felismerik és átérzik a fogyatékos személyek 
gondjait, használják józan eszüket, ismerik az egyetemes tervezés és saját szakmájuk 
szabályait. 
A fogyatékosság lehet mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi. Az érzékszervi 
fogyatékosság lehet látás- vagy halláskárosodás. A fogyatékosság lehet átmeneti 
(például sérülés, műtét után) vagy végleges, de lehet akár természetes is. Ha az utóbbi 
abszurdnak tűnik, gondoljunk arra, hogy egy várandós kismama az utolsó hónapokban 
többnyire nem az átlagos mozgáskészséget birtokolja vagy gyakorolja, egy minden 
szempontból ép személy mozgását is korlátozhatja az átlagostól lényegesen eltérő 
testméret vagy testsúly, de mozgáskorlátozott az is, aki súlyos vagy terjedelmes 
csomagokat cipel vagy húz, babakocsit tol. 
Szerencsétlen esetekben a különböző fogyatékosságok halmozódnak. Sok esetben, ha 
kifejezett fogyatékosságról nem is beszélhetünk, az érzékelés csökkenő képessége, az 
izületek kopása, az izmok gyengülése összeadódva olyan állapotot eredményez, amely 
„kíméletesebb”, kevesebb erőfeszítést igénylő épített és tárgyi környezetet igényel. Ez az 
állapot – hamarabb vagy később, kisebb vagy nagyobb mértékben – az életkor 
előrehaladtával bekövetkezik, az idősödő társadalomban pedig ez fokozott figyelmet 
érdemel. 
Az épített környezet elsősorban a mozgáskorlátozottak és a látássérültek gondjain tud a 
maga eszközeivel segíteni, ezért a jegyzet elsősorban e csoportok igényeivel foglalkozik. 
A fogyatékos személyek orvosi rehabilitáción esnek át. Ennek során megkapják azokat a 
testközeli (a testen viselt) és testtávoli segédeszközöket, amelyek képességeik hiányát a 
lehetőségek határáig ellensúlyozzák. Ezek közül a jegyzet csak azokat a testtávoli 
segédeszközöket mutatja be szűkszavúan, amelyek méretéből, helyigényéből az épített 
környezet szempontjából meghatározó tervezési adatok következnek. Számos olyan 
eszköz létezik azonban, amelyek a fogyatékosok mindennapi életét megkönnyíti, 
biztonságosabbá teszi; ezek bemutatására a jegyzet adott terjedelmében nincs mód. 
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Ugyancsak mellőzni kellett a speciális gyógyászati és nevelési intézmények speciális 
megoldásainak leírását: nem foglalkozunk betegemelőkkel, kádliftekkel, kórházi 
berendezésekkel. 
A fogyatékosokat nem úgy kell elképzelni, mint magatehetetlen, kiszolgálásra váró 
embereket: ők épp olyan sokfélék, mint az emberek általában. Vannak közöttük kiváló 
szellemi, művészi tevékenységre képes alkotók, sikeres sportemberek, kitűnő és 
szorgalmas szakmunkások, nagyszerű anyák és háziasszonyok, és persze elesettek is, 
mely jellemző az épek között sem ritkaság. Vannak, akik születésük óta fogyatékosok, de 
vakon vagy siketen szereztek diplomát, vannak, akik betegség vagy baleset miatt váltak 
fogyatékossá, és vagy folytatni tudják eredeti szakmájukat, hivatásukat, vagy új pályán 
kezdtek aktív, sikeres tevékenységet. Emberi méltóságuk nem szenvedhet csorbát azért, 
mert képzetlen, felelőtlen tervezők és kivitelezők szakszerűtlen és hanyag munkája miatt 
megalázó helyzetekbe kerülnek és nem jutnak hozzá azokhoz a lehetőségekhez, 
szolgáltatásokhoz, amelyeket az épek a maguk számára oly természetesnek találnak. 
A jegyzet nem tervezési segédlet és nem szabálygyűjtemény: azokról az illetékes állami 
és szakigazgatási intézmények, egyes pályázatok kiírói gondoskodnak. A cél az, hogy az 
általános tervezői gondolkodásban megjelenjen az akadálymentesség fogalma, a tervező 
erkölcsi és szakmai felelősséget érezzen azért, hogy épületei mindenki számára 
kényelmesen, önállóan és biztonságosan használhatók legyenek. Ez az úgynevezett 
egyetemes tervezés (universal design) koncepciója. Ehhez pedig „csak” empátia, józan 
ész és szaktudás szükséges. 
Az a tény, hogy erről a témáról jegyzet készül és az akadálymentesség önálló tárgyként 
jelenik meg az oktatásban, tulajdonképpen sajnálatos kényszerhelyzet következménye. 
Ideális az lenne, ha az akadálymentességre vonatkozó tudnivalók a szakismereti tárgyak 
szerves részei lennének, ott és akkor esne szó róluk, amikor a szakismereti tárgy 
keretében indokoltak: például ha a padlóburkolatokról van szó, a vakokat, 
gyengénlátókat segítő vezetősávok is szerepeljenek az ismeretanyagban, de 
említhetnénk egyebek mellett a nyílászárókat, lépcsőket, felvonókat, 
szaniterberendezéseket is, mint olyan témákat, amelyek esetében a szaktárgyak szerves 
részei lehetnének az akadálymentes megoldások. Uniós ajánlás fogalmazza meg, hogy 
ezeknek a kérdéseknek minden olyan oktatási intézet tanmenetében szerepelnie kell, 
amelyeknek az épített környezet alakításához közük van: a szakmunkásképzéstől kezdve 
az egyetemi posztgraduális képzésig. 
Nem lenne sem lehetséges, sem értelmes megkísérelni azt, hogy ez a jegyzet 
szakismereteket is kínáljon, azokat a megfelelő szaktárgyak tartalmazzák. Nem írjuk le 
például, hogyan kell egy vécé csészét a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni, de leírjuk, milyen 
távol legyen a faltól, milyen méretű közdarabbal és kiegészítő szerelvényekkel kell ellátni 
ahhoz, hogy mozgáskorlátozottak használni tudják. Nem írjuk le, milyen anyagú és 
teherbírású falhoz milyen dübelekkel kell egy kapaszkodót rögzíteni, hogyan kell 
burkolólapokat fektetni, de leírjuk, mit várnak el ezektől a használók. 
Mindenképpen hangsúlyozandó az, hogy azok a megoldások, amelyek a fogyatékosok 
önálló élete szempontjából nélkülözhetetlenek, a többséget képező épek számára 
nemhogy nem zavaróak, hanem kifejezetten kényelmesek. Néhány ellentmondás csak a 
fogyatékos csoportok között merül fel sajátos igényeik okán, de ezekre is van 
elfogadható kompromisszumos megoldás. 
A jegyzet célja az, hogy az adott terjedelemben bemutatható megoldásokkal a 
problémafelismerés készségét fejlessze és néhány példával a logikus és felelős 
gondolkodás folyamatának megindulását segítse. 
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2. A LEGFONTOSABB SEGÉDESZKÖZÖK 

2.1. Bevezetés 

A fogyatékossággal élők helyváltoztatását számos segédeszköz könnyíti meg vagy teszi 
egyáltalán lehetségessé, közülük jegyzetünk korlátozott terjedelme okán csak azokat a 
testtávoli eszközöket tekintjük át röviden, amelyek méretüknél és működésüknél fogva 
alapvetően meghatározzák a közlekedés helyszükségletét. 
 
2.2. Kézi hajtású kerekesszékek 

A kézi hajtású (manuális) kerekesszékek főbb típusai: 
Standard (átlagos manőverező képesség, a használó átlagos igénybevétele). 
Aktív (jó manőverező képesség, a használóval szemben fokozott igények). 
Terápiás (erőkifejtés és mozgásképesség szempontjából súlyos állapotú használóknak). 
Más szempontból az osztályozás a vázszerkezet alapján történhet: eszerint vannak 
merevvázas és összehajtható (azaz járművön könnyebben, „csomagként” szállítható) 
kerekesszékek. 
A standard kerekesszék általában nagy terhelhetőségű, acélvázas. Alapfelszereltsége 
magában foglalja a normál, 40 cm magas háttámlát, 41 cm mély ülést, magasságban 
állítható lábtartót, rögzítőféket, normál méretű, 24"-os alumíniumabroncsos, acél 
hajtókarikás légtömlős meghajtó és 200x50 mm-es légtömlős bolygó gumikereket. A 
kartámasz lehet teljes hosszúságú, csapott vagy lépcsős (asztal mellé állást 
megkönnyítendő) kivitelű. Gördülési tulajdonságai és manőverező képessége a 
beállítástól függenek: a súlypont elhelyezése a hátsó kerekek helyének beállításától függ. 
Az adaptív kerekesszék könnyű alumíniumötvözetből készült, formatervezett, 
ergonomikus kerekesszék, átmenetet képez a standard és az aktív változat között. 
Összecsukott állapotban az autóban a vezetőülés mögött is könnyen elhelyezhető. Az 
aktív kerekesszékek váza különleges, könnyűötvözetből készül. A csekély súly és a mély 
üléspozíció gyors indulást és kiváló kanyarodást tesz lehetővé, így sportcélokra is 
alkalmasak. A súlypont beállítása egyszerű. 
A terápiás kerekesszékhez számos kiegészítő tartozék illeszthető: fejtámla oldaltartást 
javító kétoldali pelottával, háttámla-magasító,  párban beállítható törzstámasz-abdukciós 
terpesz, asztal, pohártartó. Használója általában személyi segítő közreműködésére szorul 
(ebben az estben lehet „tolószékről” beszélni). 
 



15 

 

  
2.1 ábra: A standard kerekesszék főbb 

elemei 
 

2.2 ábra: Standard kerekesszék 

  
2.3 ábra: Adaptív kerekesszék 2.4 ábra: Aktív kerekesszék 

 
2.3. Elektromos hajtású kerekesszékek 

Az elektromos hajtású kerekesszék teljes súlya kiépítettségtől függően kb. 85 kg, 
terhelhetősége 130 kg + 10 kg csomag. A meghajtókerekek 12”-osak, a bolygókerekek 
9”-osak. Közlekedésbiztonsági eszközökkel (világítás, irányjelző, elakadásjelző és kürt), 
40-50 Ah kapacitású akkumulátorokkal ellátva utcai közlekedésre is alkalmas. 
 

 
 

2.5 ábra: Elektromos hajtású kerekesszék 2.6 ábra: Kerekesszék utcai közlekedésre 
 
A programozható vezérlőelektronika segítségével a fogyatékosság fajtájához és 
mértékéhez megfelelően állíthatók be az eszköz menettulajdonságai és a joystick 
érzékenysége. A beállítást könnyen kezelhető nyomógombok és egyértelmű szimbólumok 
teszik lehetővé. Az elsőkerék-meghajtás differenciálművel és a hátsó kerekek szervo-
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kormányzása kiválóan alkalmassá teszi kültéri használatra, mivel nyomstabilitása 
egyenetlen és ferde utakon is kiváló. A kerekek átmérőjének optimalizálása lehetővé 
teszi a nagyobb akadályokon történő zökkenőmentes átjutást is (100 mm-es akadály 
leküzdésére alkalmas, így pl. járdaszegélyen is). Sokféle kiegészítő egység utólagos 
csatlakoztatása lehetséges. 
 
2.4. Járókeretek, rollátorok 

A hagyományos járókereteket egyre inkább felváltják a négy, ritkábban három kerékkel 
felszerelt járókeretek („rollátorok”), amelyeken bevásárlókosár, rögzítőfék és az esetek 
többségében ülés is van. 
A kerekes járókeretek készülhetnek egy kézzel működtethető kivitelben is. 
 

  
2.7 ábra: Járókeret 2.8 ábra: Rollátor 

 



17 

3. HELYVÁLTOZTATÁS VÍZSZINTES FELÜLETEN 

3.1. A kerekesszékes mozgás helyigénye 

A kerekesszékek szélességéből és a kézi hajtásból következően 90 cm széles szabad 
útvonalra van szükség. Ebből egyértelmű, hogy két egymással szemben haladó 
kerekesszék számára 180 cm széles útvonal kell. 120 cm elég ahhoz, hogy a kerekesszék 
egy a falhoz lapuló gyalogos mellett el tudjon haladni, 150 cm a szembejövő gyalogos- 
 

 
3.1 ábra: Helyigény: mankóval, babakocsival, csomaggal és kerekesszékkel 

 
forgalom számára elegendő és lehetővé teszi a kerekesszékekkel a visszafordulást. Kézi 
hajtású kerekesszékkel egyenes szakaszokból álló útvonalat lehet követni, 
irányváltoztatásra a szakaszok töréspontjainál kerül sor. A kézihajtású kerekesszék 
fordulókörének átmérője 150 cm, a lábtartó magasságában, lábszabad-kialakítású 
bútorok, berendezési tárgyak között térdmagasságban vagy afölött kevesebb (3.2 ábra). 
Az elektromos kerekesszékek fordulóköre 170 cm átmérőjű. 
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3.2 ábra: A fordulókör átmérője a padlószint feletti magasságtól is függ – Gelesz Adrien 

 
 

 

 

 3.3 ábra: Elérési magasságok kerekesszékből  
 
A szerelvényeket (kapcsolók, dugaszolóaljzatok, ablakkilincsek, csengők, kapu- és 
vezetékes telefonok, postaládák) kerekesszékből elérhető magasságban és mélységben 
kell elhelyezni. 
 
3.2. Ajtók, kapuk 

Alapvető követelmény a 90 cm szabad nyílásszélesség. Figyelembe kell venni azt, hogy 
az ajtószárny mozgatása során a kerekesszékkel manőverezni (tolatni, elfordulni) kell, 
mert az ajtószárny a padló alapterületén „végigsöpör” egy területet és az áthaladást 
követően az ajtót be is kell csukni. Mindez az ajtó mindkét oldalán az egyenes vonalú 
áthaladáshoz képest többlet helyigényt jelent. 
A legkisebb helyre tolóajtók esetében van szükség, de ezek alkalmazhatósága a csekély 
légzárás és hangszigetelés, valamint a bútorozási vagy tisztítási gondok miatt 
korlátozott. Felnyíló ajtók esetében a helyigény nagyobb az ajtószárny által „végigsöpört” 
terület miatt. A 3.4 ábra a kerekesszék helyeit egymásra rajzolva mutatja az ajtónyitás, 
az áthaladás és az ajtó becsukásának fázisaiban. Ezt a gondot mérsékli a toló-nyíló ajtó, 
amelynél az ajtószárny forgástengelye az ajtólap harmadánál van és a tok pánt felőli 
oldalától karokkal fordul el. 
A kétszárnyú ajtók esetében tipikus gond az, hogy az egyik szárny nyitása esetén a 
szabad nyílásszélesség nem elegendő, a másik szárnyat pedig kerekesszékből általában 
nem lehet kinyitni. Ezen az ajtószárnyak aszimmetrikus kialakításával lehet segíteni (pl. 
2 x 70 cm helyett 90+ 50 cm). 
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3.4 ábra: Helyigény felnyíló ajtón való áthaladás esetén (fázisok egymásra rajzolva) – 

Gelesz Adrien 

 
 

3.5 ábra: Toló-nyíló ajtó (bemutató teremben) és a szárny által „végigsöpört” terület – 
dr. Laki Tamás 

 
A felnyíló ajtó becsukását megkönnyíti az ajtóbehúzók alkalmazása: áthaladás után nem 
kell a kilincsig visszanyúlni, a behúzót több helyen és könnyebben meg lehet fogni. A 
kilincs működtetéséhez szükséges erő ne haladja meg a 20-30 newtont, alakja 
akadályozza meg a gyenge fogású kéz lecsúszását, átmérője 2-3 cm körül legyen. 

 

 

 
3.6 ábra: Ajtóbehúzó 3.7 ábra: Ajánlott kilincsforma – dr. Laki 

Tamás 
 
Általában az ajtólapok védelmére, a lengőajtók esetében pedig akár a nyitás céljából is 
célszerű láblapot („rugdosót”) alkalmazni. 
Megkönnyíthető az ajtón való áthaladás automatikus (hidraulikus, rugós) ajtócsukók 
alkalmazásával, amennyiben az ajtó nyitásához szükséges erő nem haladja meg a 20-30 

Toló-nyíló 

Nyíló 

Behúzó 

Láblap (rugdosó) 
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newtont. Automatikus ajtóműködtetés esetén az érzékelőket úgy kell beállítani, hogy 
azok a kerekesszékben ülő személyt is észleljék és elegendő nyitvatartási idő álljon 
rendelkezésre részben a mozgássérült lassabb áthaladására számítva, részben az 
áthaladók hossza miatt (kerekesszék + a mögötte haladó személyi segítő együtt akár 
150-180 cm). Szélfogó esetén az ajtók működési módjától (kifelé vagy szemben nyílnak) 
függő hosszméreten túl a szélességi méretnek elegendőnek kell lennie arra, hogy az 
esetleges személyi segítő a kerekesszék mellett is el tudjon haladni. 
A nagy forgalmú épületek bejáratainál gyakori forgóajtók kerekesszékkel való 
áthaladásra alkalmatlanok – ezek mellett a kerekesszékkel (babakocsival, vakvezető 
kutyával) közlekedők számára más működésű (nyíló, toló) ajtót is biztosítani kell. 
Az ajtókat lehetőleg küszöb nélkül kell kialakítani. Ha küszöbre mégis szükség van, akkor 
annak magassága ne haladja meg a 15 mm-t. 
Meglévő épületekben a magasabb küszöböket szükségmegoldásként hordozható 
küszöbrámpával lehet áthidalni. 

 
3.8 ábra: Hordozható küszöbrámpa 

 
Nyilvánvaló követelmény, hogy az ajtók, bejáratok használatához szükséges valamennyi 
szerelvényt úgy kell elhelyezni, hogy a kerekesszékből kezelhető, olvasható legyen 
(csengő, névtábla, kaputelefon, kártyaolvasó), az elérhető magasságon kívül a 
menetirány szerinti távolságra is ügyelni kell (amikor a lábtartó nekiütközik az ajtónak, 
az üléstámla attól még kb. 80 cm távolságra van). 
Amennyiben ez nem ellenkezik a magánszféra védelmével, célszerű az ajtókon egy 
üvegezett sávot kialakítani, hogy észleljük, van-e valaki a túloldalon és ha igen, akkor az 
ajtó hirtelen nyitásával ne okozzunk sérülést. Az üvegezett sávot olyan méretekkel kell 
kialakítani (az alja 50, a felső éle 150 cm magasságban legyen a padlótól), hogy azon 
keresztül a kerekesszékes is lássa a túloldalon lévőket, illetve őt is lássák a túloldalról. A 
sáv középen megosztható, ha erre az ajtólap mechanikai szilárdsága vagy a zárszerkezet 
miatt szükség van. 
Előszobaajtók, szállodai szobák ajtói esetében szükség van kémlelőnyílásokra: vagy 
alkalmazunk egy másodikat is az ülő ember szemmagasságához igazítva, vagy ha csak 
egyet alkalmazunk, akkor az utóbbit: az álló ember le tud hajolni, a kerekesszékes az 
esetek többségében nem tud felállni. 

 

 
3.9 ábra: Üvegezett sáv magassága – 

Gerard Smyth 
3.10 ábra: Pántoldali védőszalag – Gerard 

Smyth 
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Balesetmegelőzést szolgál, a kéz vagy az ujjak becsípődését akadályozza meg a 
pántoldalon alkalmazott védőszalag. 
A látássérültek szempontjából fontos további tudnivalókról a 10. fejezetben lesz szó. 
 
3.3. Általános követelmények 

Néhány, általában is fontos követelmény különösen jelentős a fogyatékossággal élők 
esetében. 
A csúszásgátló padlóburkolat és a botlásveszély megelőzése a mozgássérültek, a 
látássérültek és az idősek szempontjából kiemelt fontosságú. A puha, süppedő 
padlószőnyegeken a kerekesszék gördülési ellenállása nagy. Az egyenetlen, fogas 
padlóburkolat mellett a szőnyegek, lábtörlők, ragasztott vezetősávok (lásd 10. fejezet) 
szegélyeit megbízhatóan, tartósan kell rögzíteni. Mindenki számára fontos a folyosók, 
közlekedőterek egyenletes megvilágítása, a káprázás elkerülése. A helyigényt illetően a 
személyi kísérővel, vakvezető kutyával vagy mankóval közlekedőkre is gondolni kell. 
 

   
3.11 ábra: Helyigény 

mankóval – dr. Laki Tamás 
3.12 ábra: Helyigény 

vakvezető kutyával – dr. 
Laki Tamás 

3.13 ábra: Helyigény 
kísérővel – dr. Laki Tamás 

 

0,9 m 
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4. LÉPCSŐ, RÁMPA, KORLÁT 

4.1. Lépcsők 

Az akadálymentes lépcső fogalma meglehetősen furcsa, hiszen nyilvánvaló, hogy 
semmiféle lépcső sem járható kerekesszékkel, de ne feledkezzünk meg a többi 
járássérültről, akik nehezen, esetleg mankóval, bottal, protézissel járnak, vagy a 
látássérültekről. A kényelmes, biztonságos járás feltétele, hogy mindkét lábbal minden 
foknál egyforma lépésekre legyen szükség. A piros háttérrel jelölt típusok (4.1 ábra) nem 
ilyenek, menekülési útként sem vehetők számításba. 
 

 
4.1 ábra: Az egyenes fokok biztonságosabban járhatók – dr. Laki Tamás 

 
 
 

 

 

4.2 ábra: A homloklap kialakítása – dr. Laki 
Tamás 

4.3 ábra: Az éleket jelölni kell 
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Az alapkérdés a lépcső geometriája. A belépést és a fellépést illetően az átlagos 
lépéshosszból levezetett szabályt kell érvényesíteni: ezek legkényelmesebb párosítása 33 
cm belépés, illetve 15 cm fellépés. Fontos a lépcsőfok alakja. A homloklap sík legyen, 
mintegy 15 fokos szögben előredőlő, kiugró orr nélkül. Lebegő lépcsőfokokat ne 
alkalmazzunk! A lépcsőkar szélessége legalább 120 cm legyen. 
 

 
4.4 ábra: A helyes lépcsőkialakítás 

 
A lépcsőket mindkét oldalon korlátokkal kell kísérni (lásd 4.3 fejezet). A lépcső kezdetét 
és végét, valamint a lépcsőfokok éleit jelezni kell (részletesebben lásd a 9. fejezetben). 
 
4.2. Rámpák 

A rámpák nélkülözhetetlenek a kerekesszék-használók számára, de nemcsak a 
kerekesszéknek vannak kerekei, hanem egy babakocsinak, bevásárlókocsinak is, vagy a 
görgőkön mozgatható bőröndöknek és táskáknak. Ha nincs is szó kerekekről, görgőkről, 
akkor is kényelmesebb rámpán sétálni lépcsőmászás helyett, főleg felfelé és akkor, ha 
valaki botot, mankót, járókeretet használ. 
A rámpa sík közlekedési felület, amely két különböző szintet köt össze (tehát a sík 
ferde). A rámpa szélessége a várható forgalomtól és a rámpa hosszától függ, minél 
hosszabb a rámpa, annál nagyobb az esélye a szembejövő forgalomnak. A minimális 
szélességet a kerekesszék méretei határozzák meg (90, 120, 150 és 180 cm, lásd 3. 
fejezet). Nem kisebb az igény mankó, járókeret vagy egyszerűen csomagcipelés esetén 
sem. Nyilván a nagyobb forgalom okán szélesebb rámpa kell egy vasútállomáson, egy 
bevásárlóközpontban és a minimális méret is elég lehet otthon. Rámpák beltérben és 
kültérben egyaránt előfordulnak, a méretek, a geometria tekintetében nincs köztük 
különbség, de eltérőek a burkolattal szembeni követelmények, kültérben a vízelvezetés is 
szükséges. 
A rámpa ajánlott lejtése 5%, azaz az áthidalt magasságkülönbség 5 cm 
folyóméterenként. Kivételesen 8% is megengedhető, ha az áthidalt magasságkülönbség 
ne haladja meg a 17 cm-t. 
Nemcsak arról van szó, hogy a meredek lejtőn való felhaladás tetemes erőkifejtést 
igényel (és adott esetben a kerekesszék használójának a keze-karja is gyenge lehet). 
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Gondolni kell arra is, hogy számos kerekesszék lábtartója mindössze 7 cm-rel van a 
talajszint fölött és egyszerűen elakad a meredeken induló rámpán. Erről különösen a 
rövid szegélyrámpák esetén szoktak megfeledkezni. 
 

  
4.5 ábra: A túl meredek rámpán a kerekesszék lábtartója felütközik – Igali Zsófia 

 
A lábtartót persze lehet magasabbra is helyezni az üléssel együtt. Ezzel viszont a 
súlypont is magasabbra kerül, ami nem kockázatmentes. A meredek rámpán a 
kerekesszék használója egyensúlyát veszítheti, ha a súlypontjából (nagyjából a személy 
gyomra körül) induló függőleges nem a kerekek feltámasztási pontjai között éri a talajt. 
Mondhatnánk azt, hogy a kerekesszék használója hajoljon előre és így előzze meg a 
felborulást – de hiába mondjuk ezt annak, aki az instabil ülése miatt hevederekkel van 
bekötve az ülésbe. Csak egy jó erőben lévő személyi segítő képes egyszerre tolni és 
egyensúlyozni a kerekesszéket, de ez is kockázatos, ha a burkolat csúszós, ami kültéri 
rámpa esetén könnyen előfordulhat. 
Egy hosszú rámpára kézierővel felhajtani kimerítő lehet, de a lefelé haladás is 
kockázatos: minden kerekes vagy görgős dolog lefelé menet felgyorsulhat és 
többségükön nincs fék vagy ha van, az csak az álló helyzetben történő rögzítésre 
használható, de lassításra nem. Ezért minden 45-50 cm magasságkülönbségnél (ami 
szabályos rámpánál 9-10 m hosszat jelent) egy legalább 1,5 m hosszú vízszintes 
szakaszt kell kialakítani. A szélességi méret sem lehet kevesebb, a kerekesszékes 
visszafordulásához ennyi hely kell (sőt elektromos hajtású kerekesszék számára 1,7 m!). 
Ha a magasságkülönbség tetemes, nem valószínű, hogy van elegendő hely egy egyenes, 
vonal menti rámpa kiépítésére. Ilyen esetben a rámpát több karra osztva, cikcakkban 
vezetjük, az irányváltozásoknál vannak a vízszintes pihenők. Az irányváltozásoknál, a 
karok között a vízszintes platóra mindenképpen szükség van, a lejtők nem 
metsződhetnek, mert akkor ott nem sík, hanem torz felületek alakulnának ki, amelyeken 
a kerekesszék négy kereke közül egy a levegőbe kerülne. 
 

  
4.6 ábra: A súlyvonalnak a talajt a kerekek feltámaszkodási pontjai között kell döfnie 
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4.7 ábra: Hosszabb rámpát egyenes karokból kell kialakítani 

 
 

  
4.8 ábra: Egyenes vonalvezetés vízszintes 

platóval – Gerard Smyth 
4.9 ábra: Vízszintes plató a tetszőleges 
szögű iránytöréseknél – dr. Laki Tamás 

 
Nem kicsi a kockázata a lefelé haladásnak, hiszen a manuális kerekesszék féke többnyire 
csak rögzítésre, de nem lassításra szolgál. A túl meredek rámpán fennáll annak a 
kockázata is, hogy valaki kicsúszik a kerekesszékből (ezért aki arra képes, kétkerekezve, 
a bolygókerekeket felemelve, hátradőlve jön le a rámpán). 
A rámpák ferde és vízszintes síkokból állnak össze, a kerekesszék ferde síkon a lejtő 
irányában halad! Irányváltoztatásra a vízszintes platókon kerül sor! 
A legtöbb kerekesszéknek négy kereke van. Mind a négynek érintkeznie kell a talajjal, 
egyik sem kerülhet a levegőbe, mert akkor a kerekesszék irányíthatatlanná válik. 
Ez a helyzet akkor, ha a kerekesszék keresztirányú lejtőn, torz felületen mozog.  
Az íves vonalvezetésű rámpa használhatatlan, bár elegánsnak is tűnik. Három pont 
határoz meg egy síkot, de az íves vonalvezetés csavarfelületet hoz létre! Ezen három 
kerék támaszkodik: a negyedik a levegőbe kerül. Íves nyomvonalat kézi hajtású 
kerekesszékkel egyenes szakaszok sokaságával lehet közelíteni. A bolygókerekek nem 
kormányzott kerekek, ez egy bevásárlókocsival is kipróbálható keresztirányú lejtőn. 
 

 
4.10 ábra: Íves rámpán a kerekesszék irányíthatatlan! 

 
Ha a rámpa bejárati ajtóhoz vezet, az ajtó előtt is biztosítani kell az 1,5x1,5 m vízszintes 
felületet, hiszen egy ferde síkon a kerekesszéket megtartani, kulcsot zárba helyezni, 
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ajtónyitáskor manőverezni meglehetősen nehéz lenne. A vízszintes és ferde síkok 
találkozására taktilis jelzéssel is fel kell hívni a figyelmet (10. fejezet). 
A rámpákat mindkét oldalon kerékvetővel és korlátokkal kell ellátni, utóbbi alól kivétel 
csak az egészen csekély magasságkülönbség esetén tehető. A korlátokra vonatkozó 
követelményeket a 4.3 fejezet tartalmazza. 
Kültéri rámpák esetében gondoskodni kell a vízelvezetésről, lehetőleg nem úgy, hogy a 
rámpák egy oldalra lejtsenek, hanem szimmetrikusan vagy középre, vagy mindkét 
oldalra. A rámpa alján összefolyót célszerű kialakítani, ezt perforált lemezzel vagy élükön 
álló laposacél elemekkel lehet lefedni. A perforáció lyukainak átmérője, illetve a 
rácselemek közötti távolság ne haladja meg a 12 mm-t, utóbbiak a haladási irányra 
merőlegesen álljanak. 
 

  
4.11 ábra: A vízszintes és ferde síkok 

váltását jelölni kell 
4.12 ábra: A rácselemek a haladási irányra 

merőlegesen álljanak 
 
Egy megfelelően kialakított rámpát és annak tartozékait a 4.13 ábra mutatja. 
 

 
4.13 ábra: Rámpa szabályos kialakítása 

 
4.3. Korlátok 

A korlát jól fogható, kör vagy ellipszis keresztmetszetű legyen. A tartószerelvények ne 
akadályozzák a folyamatos fogást. A korlátok, kapaszkodók anyagát illetően a 
következőkre kell tekintettel lenni: a terhelések felvétele robusztus szerkezetet kíván, a 
felületek ne legyenek csúszósak, főleg középületekben könnyen legyenek tisztíthatók, az 
allergiás panaszokat kerülni kell. Kültéri alkalmazáskor az anyag vagy a felület 
bevonatának hőelnyelési tényezője kicsi legyen az alacsony érintkezési hőmérséklet 
elkerülése végett. 
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4.14 ábra: A korlát tartóelemei nem akadályozhatják a folyamatos fogás vezetését 

 
A lépcsők és rámpák mellett korlátokként kettős korlát alkalmazandó 70 és 90 cm 
magasságban, a korlát folytonos legyen, a lépcső vagy rámpa mindkét végénél 30-60 cm 
túlnyúlással. A korlát vonalvezetésének változása figyelmeztet a lépcső vagy rámpa 
elejére és végére, továbbá  biztosabbá teszi a vízszintes felületre/ről történő váltást. 
 

  
4.15 ábra: A korlátokat a rámpa/lépcső végein túl kell nyújtani – dr. Laki Tamás 

 
A kerékvető kialakítható a burkolat szegélyeként is, de a korlát alsó eleme is szolgálhat 
kerékvetőként. Fontos annak megakadályozása, hogy a kerekesszék bolygókereke vagy 
egy mankó, egy támaszbot vége a rámpáról oldalra lecsússzon. 
 

 
4.16 ábra: A kerékvető lehetséges kialakításai – dr. Laki Tamás 
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5. EMELŐK, FELVONÓK 

5.1. Emelőlapok 

Az emelőlapok függőleges irányban mozognak, az áthidalt szintkülönbség a néhány 
lépcsőfoktól (20-100 cm) néhány méterig terjed. Előnye a viszonylag kis alapterület-
igény. 
Az emelőlapok lehetnek telepítettek és mozgathatóak (utóbbiak átmeneti megoldásként 
például rendezvények helyszínein alkalmazzák). Működésüket hatóságok ellenőrzik. 
Az emelőberendezés lehet az emelőlap alatt, süllyesztett elhelyezésben, ebben az 
esetben az emelőlap az alsó állásban a padló szintjével egy síkban van. A süllyesztett 
kialakítás nem feltétlenül szükséges és utólagos beépítés esetén nem mindig lehetséges. 
Ebben az esetben az emelőlapról rövid rámpa nyitható le a padlószintig, az emelés 
elindításakor ez a rámpa függőleges helyzetbe kerül, megakadályozva így a kerekesszék 
legurulását. 
Az emelőlap használóját korláttal vagy ajtóval kell védeni a legurulás ellen. Ezek 
lehajtása vagy bezárása az indítás feltétele, amit elektromos reteszelés biztosít. A 
kezelőpanel lehet bárki által használható, kártyás vagy kulcsos, de kiszolgáló személyzet 
által üzemeltetett is. Utóbbi esetben hívásának lehetőségét minden szintről biztosítani 
kell, a hívógombot jól látható és elérhető helyen kell elhelyezni. A kezelőpanel egyszerű: 
a fel-le indító gombok mellett egy vészleállítót tartalmaz. 
Meg kell akadályozni, hogy az emelőlap aknájába valaki bezuhanjon vagy a süllyedő 
emelőlap alá szoruljon akárcsak a lába is; ezt ajtóval vagy az emelőlap által húzott 
ponyvával lehet megoldani. 
Az emelőlapok előtt elegendő helyet kell biztosítani a kerekesszékkel való 
manőverezésre(megfordulás, irányba állás). Az emelőlapok gyakori megoldások olyan 
középületek bejáratainál, ahol a lépcsők mellett nincs elegendő hely rámpa kialakítására. 
Az emelőlapok általában hidraulikus mozgatószerkezettel működnek. Üzemzavar esetén 
kézi szivattyúval mozgatható az emelőlap felfelé, lefelé pedig a munkahengeren lévő 
csap megnyitásával süllyeszthető. 
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5.1 ábra: Emelőlap sémája 5.2 ábra: Egy emelőlap „robbantott” képe 

  
 

 
5.3 ábra: Emelőlap kezelőpanelje 

 
 

  
5.4 ábra: Emelőlapok.  A nem süllyesztett emelőberendezés miatt a lapra az  arról 

lenyíló rámpán lehet felhajtani, amely emelés közben a legurulás ellen véd 
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5.5 ábra: Emelőlap középület bejáratánál – lehajtható korlát helyett ajtók védenek a 

legurulás ellen, a harmonikaszerű tokozás megakadályozza, hogy valaki vagy valami az 
emelőlap alá szoruljon – Gerard Smyth 

 

 
5.6 ábra: Emelőlap, Párizs. Louvre – Rossano Albatici 

 
 
5.2. Felvonók 

A felvonókat az emeletek közötti összeköttetésre használjuk. Szerkezetüket és 
működésüket hatóságok ellenőrzik. Akadálymentes használatuknak számos feltétele van: 

 a felvonókat lehetőleg az épület közlekedési középpontjában célszerű elhelyezni; 
 a felvonókhoz vezető útvonalat jól érzékelhetően jelölni kell; 
 a felvonók előtt várakozók számára legyen elég hely, beleértve a kerekesszékes 

manőverek helyigényét is, a várakozók ne akadályozzák mások forgalmát; 
 a fülke- és aknaajtók toló működési módúak legyenek; 
 az ajtó nyitvatartási ideje elegendően hosszú legyen; 
 az érkezés pontossága vízszintes és függőleges irányban 2 cm-en belül maradjon; 
 a fülke minimális mérete 1,1 x 1,4 m, ha a fülkének csak egy ajtaja van, vagy két 

ajtaja egymással szemben lévő oldalakon (egyenes irányú áthaladás előre vagy 
tolatva) 1,4 x 1,4 m, ha a fülkeajtók két csatlakozó oldalon vannak (a kabinba 90 
fokos fordulatot kell végezni); 

 a hívógombok 1 m körüli, azaz elérhető magasságban legyenek; 
 a kezelőpanel a padlószinttől számítva 90-110 cm magasan, az ajtótól legalább 45 

cm távolságban legyen, ahhoz se előrehajolni, se hátratapogatózni ne kelljen. 
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5.7 ábra: Akadálymentes kabin metszete és alaprajza 

 

  
5.8 ábra: A kabin axonometrikus képe 5.9 ábra: A kabin belseje 

 
A kezelőgombok elrendezését EN szabvány írja elő. Az egyes szintek gombjai, a 
segélyhívó, ajtónyitó és -csukó gombok elhelyezése, színei vagy formái különbözzenek 
egymástól. 
A látássérültek számára az önálló használatot a következő megoldásokkal kell 
megkönnyíteni: 

 könnyebben észlelhető, kontrasztos színezésű kezelőgombok, tapintható 
számokkal, szimbólumokkal, a gomb sikeres megnyomásáról visszajelzést kell 
adni; 

 akusztikai információ: az emelet és a fülke haladási irányának, középületekben az 
adott emeleten található szolgáltatások bemondása. 

A látássérültek számára segítséget jelent az ajtók éleinek kontrasztos színezése. 
Az egyensúlyzavarban szenvedők számára korlát és lehajtható ülőke biztosítása ajánlott. 
Középmagas és magas épületekben független áramforrásról működő felvonót kell 
biztosítani, amelyet a kivonuló tűzoltóegység üzemeltet. Ezeknek a felvonóknak fontos 
szerepük lehet a fogyatékkal élők menekítésében. Helyüket egyértelműen jelezni kell, 
célszerű tűz ellen védett előteret biztosítani (EN 84-72). 
 



32 

5.3. Korlátliftek 

Ez a szerkezet onnan kapta a nevét, hogy egy lépcső felett halad, ezért olykor 
lépcsőliftnek is nevezik. Egy lehajtható emelőlap mozog a lépcsővel párhuzamos 
korláton. Meglévő épületben utólag is felszerelhető, ezért népszerű, de csak 
szükségmegoldásnak tekinthető: nagy kockázatot jelent az épület kiürítése, menekülés 
esetén, mert jelentős helyet elfoglalva szűkíti a menekülési útvonalat. 
Az alapkövetelmények a következők: 

 az érkezés és indulás helyén elegendő terület legyen a kerekesszékes 
manőverekhez; 

 az emelőlap élein lévő kis rámpákat felhajtva akadályozzuk meg a kerekesszék 
legurulását; 

 leesés ellen korlát védje a használót (ennek lehajtása az indíthatóság feltétele); 
 vészmegállító legyen a használó keze ügyében; 
 ha kezelő személyzet van, az minden szintről hívható legyen. 

A korlátliftek hátrányai: 
 középületben kezelő személyzetre van szükség; 
 a kültéri korlátlifteket huzattal kell védeni a csapadék ellen, ennek leszedése és 

visszahelyezése időigényes, nem kedvelt feladat; 
 a korlát szűkíti a lépcsőkar szélességét, a lehajtott lap 1 m helyet foglal el; 
 a korlátlift baleseti kockázatot jelenthet a lépcsőn haladók számára; 
 tűz esetén, ha a hálózatot áramtalanítják, a korlátlift nem segíti, inkább 

akadályozza a menekülést. 
 

 
 

5.10 ábra: Beltéri korlátlift 5.11 ábra: Kültéri korlátlift 
 
 

  
5.12 ábra: Korlátlift előadóteremben 

(Eindhoveni Egyetem) 
5.13 ábra: A korlátlift leszűkíti a 

közlekedési útvonalakat – dr. Laki Tamás 
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5.14 ábra: A korlátlift elvileg tetszőleges nyomvonalon és hosszban, kis sugarú 

kanyarokkal vezethető 
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6. FÜRDŐSZOBA, WC 

6.1. Bevezetés 

Az önálló életvitel egyik alapkérdése, hogy a fogyatékkal élő személy képes-e segítség 
nélkül gondoskodni testi higiénéjéről, alapvető életfunkcióiról. Kevés dolog idézheti elő 
erősebben a tehetetlenség, kiszolgáltatottság érzését, mint ha valaki nem képes egyedül 
használni a WC-t, egyedül tisztálkodni. Természetesen vannak olyan súlyos esetek, 
amikor a személyi segítő közreműködése nélkülözhetetlen, de a fogyatékkal élők 
többsége nem igényel segítséget, ha a WC- és fürdőhelyiségek tervezői sajátos 
igényeiket figyelembe veszik és megfelelő berendezési tárgyakat, szerelvényeket 
alkalmaznak. A használhatóság szempontjából a megfelelő berendezések és szerelvények 
mellett probléma a helyigény is – ez fokozott, ha személyi segítő közreműködésére 
és/vagy segédeszköz használatára is szükség van. A berendezéseken túl további 
tartozékokra is szükség van és számos részletre kell figyelmet fordítani annak 
érdekében, hogy a használat biztonságos és kényelmes legyen. 
WC-helyiségre nemcsak a lakásban, hanem középületekben, munkahelyeken és 
közterületeken is szükség van, a zuhanyozás igénye természetes lehet bizonyos 
munkahelyeken, egészségügyi és sportlétesítményekben. Természetesen nem mindegy, 
hogy a fürdő- és WC helyiségeket egy lakásban egy adott személy ismert, meglévő 
képességeihez kell-e igazítani vagy pedig egy többek által használt helyiséget tervezünk, 
amikor a használhatóságot bármilyen fogyatékossággal élő személy számára kell 
biztosítani. 
 
6.2. WC, bidé 

A legterjedelmesebb berendezéssel, a WC-csészével kezdjük. Ez lehet a padlón álló vagy 
falra szerelt. Mindkettő megfelelő, mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. 
Az első átgondolandó kérdés az, hogy a WC-csészére rá kell ülni – kerekesszékből egy 
olyan személynek, aki rövid ideig sem képes álló helyzetben megtartani magát. Ő 
párhuzamosan vagy ferdén a csésze mellé tolat – amíg a hátsó nagykerék neki nem 
ütközik a falnak.  Ha a kerekesszék kerekei hozzáérnek a falhoz, akkor az ülés attól 
mintegy 40 cm távolságban van. A csészének ekkor kell a kerekesszék ülése mellett 
lennie, tehát a csészének a faltól a szokásosnál távolabb kell lennie! A padlón álló csésze 
a mögöttes faltól távolabb helyezhető el, a falra szerelt WC-csészék esetében toldalék 
közdarabot kell alkalmazni (a nagyobb karon jelentkező nagyobb nyomaték miatt a 
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felerősítésnél nagyobb erők ébrednek). Ha a mozgássérült lába rövid időre terhelhető, 
akkor szemből ül át. Az átülést kapaszkodók segítik  (lásd 6.3 fejezet). 
 

 
 

6.1 ábra: „Rézsútos” és „szemből” átülés – középületben mindkettő lehetőségét 
biztosítani kell – dr. Laki Tamás 

 

   

6.2 ábra: A falra szerelt WC-csésze lábszabad, ezért helytakarékosabb 
 
A falra szerelt változat helytakarékosabb: ez alatt a lábtartó és a lábfej elfér, forduláskor 
kevesebb helyre van szükség. 
Sok kerekesszék-használó csak át- és visszacsúszni képes a székről a WC-re és vissza, 
ezért a két ülőfelületnek egyforma magasan kell lennie. A kerekesszék ülése magasabban 
van, mint a szokványos ülés és a szokványos WC-csésze. A problémának több lehetséges 
megoldása van: a normál WC-csészére helyezhető és onnan levehető magasítóelem (így 
a WC átlagos termetű emberek és gyerekek számára is használható marad), a WC-
csészével egybeszerelt magasított ülőke, vagy az eleve magasabb álló, illetve 
magasabban a falra szerelt WC-csésze (ez stabil és biztonságos, ezért ajánlott az 
akadálymentes WC-helyiségekben, de kényelmetlen átlagos termetű embereknek és nem 
biztonságos gyermekeknek). Nem olcsó, de flexibilis megoldás az állítható magasságú 
WC, amely akkor is mozgatható le és fel, ha valaki ülne rajta. Egyes típusoknál a WC 
csésze dönthető is. Ennek a magassága bárki igényéhez igazítható, felfelé mozgatva 
segíti a felállást (például azoknak, akik mankót vagy járókeretet használnak). 
A higiéniai feltételek javítása és helytakarékosság céljából a WC-csésze úgy is 
kialakítható, hogy bidéként is használható legyen. Ehhez egy keverő csaptelephez 
csatlakozó flexibilis csővel egy kisméretű kézi zuhany kell elérhető közelségben. 
Hőmérséklet-korlátozás feltétlenül szükséges a forrázásveszély megelőzése végett. A 
kézi zuhany a WC-csésze homlokoldalán kialakított nyíláson át bevezethető. A megoldás 
viszonylag olcsó, előnyös azok számára, akiknek a kézmozgása korlátozott, előnyös nők 
számára és kielégít rituális igényeket is, ugyanakkor megjegyzendő, hogy az érintettek 
közül többen idegenkednek tőle, mert a homlokoldali nyílás az ülést bizonytalanná teszi. 
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A WC- és bidéfunkciók egyesítése (drágábban) kombinált berendezésekkel is 
megoldható: ennek példája a Bodylux, amely altestmosáshoz vízsugarat fecskendez, 
majd meleg levegővel szárít. A zuhanyfej és a levegőfúvóka mozgó elemek, működés 
közben csúsznak előre és minden használat után automatikus mosást kapnak. A csésze 
peremébe szagelszívó van beépítve. 
 

 
 

6.3 ábra: A WC-ülőkének és a kerekesszék ülésének azonos magasságban kel lenniük: 
magasítóelem, állítható magasságú WC-csésze 

 

 
 

6.4 ábra: A WC- és a bidéfunkciók egyesítése – olcsóbb megoldás és altestzuhannyal, 
szárító légsugárral felszerelt berendezés 

 
6.3. Kapaszkodók 

Az átülés megkönnyítése végett a WC-csésze mindkét oldalán kapaszkodókat kell 
elhelyezni a padlótól mért 70–80 cm magasságban – ez a kerekesszék-használók vagy 
egyensúlyzavarban szenvedők számára jelent segítséget. A képen látható kapaszkodók a 
falra felhajthatók, a WC-csészére bármelyik oldalról át lehet ülni és személyi segítő 
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számára is van hely. Ha a WC-csésze közel van az egyik oldalfalhoz, akkor az oldalfalra 
fix kapaszkodó szerelhető. Ez stabilabb, mint a lehajtható, de a WC-csészére csak az 
egyik oldalról lehet átülni és nem marad hely személyi segítő számára. A kapaszkodó 
lehet a WC-csésze tartozéka is. Azok számára, akiknek az ülés bizonytalan, háttámla is 
felszerelhető. 
A kapaszkodók átmérője 3-4 cm, a kéz megcsúszását gátló felületképzés (bevonat vagy 
textúra) előnyös. 
 

  
6.5 ábra: Felhajtható kapaszkodók a csésze 

mindkét oldalán 
6.6 ábra: A felhajtható kapaszkodók a 

csésze tartozékai 
 

  
6.7 ábra: A stabilabb ülést háttámla is 
segíti, a WC-papír célszerű elhelyezése 

6.8 ábra: A kapaszkodórudak kitérő 
egyenesek, a fogás könnyebb 

 

  
6.9 ábra: Felhajtható kapaszkodó a 

hátfalon, rögzített az oldalfalon 
6.10 ábra: Gördíthető, függőleges tengelye 

körül elforgatható kapaszkodókengyel 
 



38 

 

   
6.11 ábra: Oldalfalra szerelt, rögzített kapaszkodók elhelyezése és vonalvezetése 

 
Felhajtható kapaszkodót használnak ott, ahol a mozgássérült helyet változtat: pl. 
kerekesszékből WC-re, zuhanyozószékre vagy visszaül. Sok esetben ezeket a 
kapaszkodókat kisebb tartozékokkal (pl. WC-papírtartó) is ellátják. 
Ha a WC-csésze mindkét oldalán felhajtható kapaszkodó van, a WC bármelyik oldalról 
megközelíthető. A kapaszkodók kontrasztos színezése a látássérültek számára jelent 
segítséget. Olykor a hátfal szerkezete nem elég erős ahhoz, hogy a kapaszkodó által 
közvetített terheket felvegye. Tetőterekben, ferde síkú hátsó határolással is 
találkozhatunk. Ilyen esetben a padlóhoz, födémhez rögzített oszlop hordhatja a 
kapaszkodót.  
A legegyszerűbb kapaszkodók a WC-csészével párhuzamos falra felszerelt fix 
kapaszkodók. Egy vízszintes kapaszkodó kevésbé előnyös a felállás kezdő mozdulatainál, 
segítséget jelent a befejező mozdulatoknál. A hajlított vagy ferde kapaszkodó a 
felhúzódzkodás és a felállás fázisában előnyös. Ugyanez mondható el a vízszintes és 
függőleges elemek kombinációjáról is. 
A hátfalra szerelt kapaszkodókat jelentős terhelés és ebből eredően a rögzítésnél nagy 
nyomaték veszi igénybe. Nemcsak a teherbírásról van szó, már egy kis lötyögés is 
komoly bizonytalanságérzetet kelt a használóban. A nyomaték könnyebben felvehető, ha 
a rögzítési pontok távolsága nagyobb vagy több rögzítési pontot alakítanak ki. 
Egy jó kapaszkodó fontos jellemzője az, hogy az elemek nem egy függőleges síkban 
vannak. Így kevésbé megerőltető kéztartással használható akár a felső, akár az alsó 
elem. 
A kapaszkodókengyel igen hasznos eszköz. A kengyel különböző magasságokban fogható 
meg, függőleges tengelye körül forgatható, a pályán gördíthető. Jó alaprajzú 
fürdőszobában egy kengyellel a WC és a zuhanyülőke is kiszolgálható. 
 
6.4. Mosdók 

A mosdókat illetően a legfontosabb követelmény a térdszabad kialakítás: a lábak, térdek 
számára helyet kell biztosítani. A kifolyószerelvények választéka széles. Akár szelepet, 
akár csapot választunk, az esetleges korlátozott kézfunkcióra is gondolni kell: a 
szerelvénynek egy kézzel is működtethetőnek kell lennie, megfogás nélkül, kézfejjel vagy 
alkarral, minimális erőkifejtéssel. Az infraérzékelős automatikus kifolyók jó megoldást 
jelentenek, a rugós szerelvények használhatósága kérdéses. Az automatikus 
szabályozás, hőmérséklet-korlátozás csökkenti a forrázás veszélyét a lassú, bizonytalan 
mozgáskoordinációjú felhasználók esetében. 
A kényelmes használhatóság függ a testmérettől és attól, hogy állunk vagy ülünk. 
Mindenkinek kényelmes a használat, ha a mosdó magassága igény szerint állítható (a 
csatlakozások flexibilisek). Jó megoldás a dönthető mosdókagyló, mert könnyebb 
használni különböző típusú kerekesszékekből, könnyebben használják a gyerekek is. A 
mosdókagyló döntésére az alatta látható keret szolgál. 
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6.12 ábra: Alapvető a térdszabad 

kialakítás – dr. Laki Tamás 
6.13 ábra: A lapos szifon „robbantott 

metszete” – dr. Laki Tamás 
 

  
6.14 ábra: Beállítható magasságú mosdó 6.15 ábra: Folyamatosan állítható 

magasság 
 

 

  
6.16 ábra: Billenthető mosdó sémája 6.17 ábra: A billentőkeret  

 
A használatot könnyíti a kagyló élének homorú kialakítása (főleg, ha valaki az arcát vagy 
haját akarja megmosni, akkor kisebb gondot jelent a kagyló fölé hajolni). Figyelembe kell 
venni, hogy a homorú élű, billenthető mosdók helyigénye nagy. Alkalmazásuk indokolt 
egy fürdőszobában, de vitatható egy középület WC-jében, ahol általában csak 
kézmosásra van igény, amire egy kisebb méretű mosdó is tökéletesen megfelel, ha 
térdszabad kialakítású. 
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6.5. Zuhanyozó, kád 

A kerekesszék használója zuhanyozni is csak ülve tud. Célszerű perforált, lehajtható 
ülőkét szerelni a falra. Hagyományos értelemben vett zuhanytálca nem alkalmazható, 
mert az lehetetlenné tenné azt, hogy a mozgássérült a zuhanyülőke mellé gurulva tudjon 
a kerekesszékből átülni, illetve arra visszaülni – a zuhanyozás helye a fürdőszoba 
padlójának egy padlóösszefolyóval ellátott és annak irányába lejtő, egy négyzetméternyi 
terület, célszerűen a helyiség egyik sarkában. Kapaszkodókat itt mindkét falra kell 
szerelni: egy vízszinteset 80–90 cm magasságban, egy függőlegeset a padlótól 1,8 m 
magasságig: ez megkönnyíti a leülést, a felállást és elesés esetén a padlóról való 
visszakapaszkodást. A kapaszkodó egyben a zuhanyülőke tartószerkezete is lehet. A 
szerelvényeket 0,9–1,0 m magasságban kell elhelyezni, hogy könnyen elérhetőek 
legyenek az ülőkéről. A zuhanyrózsát flexibilis csővel kell csatlakoztatni, amelyet 1,0 és 
2,0 közti magasságban lehet különböző irányba állítva rögzíteni, így a zuhanyozó ülő és 
álló helyzetben egyaránt használható. Egy kézzel működtethető csapot célszerű 
alkalmazni, a forrázás kockázatának kizárása végett hőmérséklet-korlátozóval. A 
zuhanyozó köré függönyt kell szerelni, ha a zuhanyozót csak ülve használják, a függöny 
lehet alacsonyabban, ezt könnyebb elhúzni. 100-120 cm magasságú kabin szintén 
kényelmes megoldást jelent. 
 

  
6.18 ábra: A zuhanyozó képe 6.19 ábra: Lejtésviszonyok  

 
A zuhanyozó egyszerűsége csak látszólagos: a helyiség legmélyebb pontjának a 
zuhanyozó kontúrján belül kell lennie. A következő példa alapján könnyen belátható, 
hogy ezzel milyen gondok járnak. A fürdőszoba ajtajánál vagy nincs küszöb, vagy 
legfeljebb 1–2 cm-es küszöb van, vagyis a fürdőszoba padlószintje gyakorlatilag 
ugyanott van, mint a többi szomszédos helyiségé. A fürdőszoba padlójának a lejtése az 
összefolyó felé legalább 1%, 2 m hosszon ez 2 cm magasságkülönbség, a zuhanyozó-
terület mérete 1,20 x 1,20 m (a 6.19 ábrán sötétebb padlócsempesorral jelölve). Ezen a 
területen – a víz lefolyását biztosítandó – a lejtés 5%, 1 m hosszon, ami 5 cm. Így az 
összefolyó 5 + 2 = 7 cm-rel mélyebben van, mint a szomszédos helyiségek padlószintje. 
Itt van (az ábrán nyilakkal jelölve) a padlóösszefolyó, amely szifonnal csatlakozik a 
jellemzően 50 mm átmérőjű csatornázási ágvezetékhez, amelynek szintén 1–2%-os 
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lejtéssel kell elérnie a függőleges csatornázási ejtővezetéket úgy, hogy nem keresztezi a 
födém teherhordó elemeit! 
 

  
6.20 ábra: A kapaszkodó méretei és helye 

– dr. Laki Tamás 
6.21 ábra: Zuhanyozó alacsony 

kabinformában 
 
A fürdőkád használata kapaszkodókkal könnyíthető meg. A fürdőkád mélysége gondot 
jelenthet mozgássérültek számára, amin különböző segédeszközökkel (fürdetőszék, 
kifordítható emelőberendezések) lehet segíteni. 
 

   
6.22 ábra: Fürdőkád kapaszkodókkal és a beülést megkönnyítő padkával 

 
6.6. Tartozékok 

Az alapvető berendezési tárgyakon túl figyelmet kell fordítani a kiegészítőkre. A WC-
papírtartó célszerű elhelyezését már láttuk. A tükröt a mosdó felett döntött vagy 
dönthető kivitelben kell szerelni, hogy ülő helyzetből is teljes képet mutasson.  Elvileg 
egy, a mosdó peremétől induló magas (függőleges) tükör is jó megoldás lehet, de ezt az 
egyéb kiegészítők (polc, szappantartó) zavarják és a fröccsenő víz miatt a 
tisztántarthatósága is kérdéses. 
A fogasokat és minden kiegészítőt (törölközőtartó, szappanadagoló) elérhető 
magasságban kell elhelyezni. A látássérültek számára a használatot megkönnyíti a 
kontrasztos színezés. A biztonságra nagy figyelmet kell fordítani. A fürdőszobák és WC-
helyiségek ajtaja nem nyílhat befelé, ha valaki odabent elesne, a helyiségbe nem lehetne 
bejutni. Segélyhívó beépítése is szükséges úgy, hogy ha bárhová, bármilyen 
testhelyzetben esne is valaki a padlóra, azt működésbe tudja hozni. Ennek biztonságos 
módja az, ha a helyiség padlója fölött 20–30 cm magasságban egy zsinórt vezetünk 
körbe, ami bárhonnan könnyen elérhető, meghúzásával hozzuk működésbe a 
jelzőberendezést. 
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6.23 ábra: Dönthető tükör 6.24 ábra: Segélyhívót aktiváló zsinór 

 
6.7. A helyiség elrendezése 

A WC- és fürdőhelyiségek használhatósága alapvetően függ attól, van-e hely a 
kerekesszékes manőverekre, egy fordulókörre, rézsútos és szemből átülésre. 
Többféle berendezéskombináció lehetséges: WC-csésze mosdókagylóval, WC-csésze, 
mosdókagyló és zuhanyozó, vagy fürdőkád, vagy mindez együtt. Ha valakinek a lakásába 
tervezünk, akkor a helyzet egyszerűbb: ismerjük az adott személy képességeit. 
Ugyanakkor van olyan igény is, hogy a mosdókagyló a csészén ülve is elérhető legyen. 
Kétségtelen, hogy ez kényelmes lehet és kevesebb manőverre lesz szükség, de a mosdó 
az egyik oldalon megakadályozza a WC-csésze mellé állást, sőt ha túl nagy, akkor 
egyrészt még a szemből való megközelítést is akadályozhatja, másrészt a közepén lévő 
csap nem érhető el. 
Középületben az akadálymentes WC-t a férfi- és női blokktól elkülönítve kell elhelyezni, 
előfordulhat ugyanis, hogy a mozgássérült másnemű személyi segítő kíséretében tudja 
csak használni. 
 

 

 
 

6.25 ábra: Példa középületben kialakított WC helyiségre – Egeresi Márta 
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6.26 ábra: Példa akadálymentes fürdőszobára – Egeresi Márta 
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7. LAKÁS 

A lakások esetében a tervezők számára annyi a könnyebbség, hogy a környezetet egy 
adott személy képességeihez lehet alakítani. Természetesen nem lenne észszerű minden 
lakást eleve olyan mértékben akadálymentesen tervezni, hogy bármilyen 
fogyatékossággal élő számára megfeleljen, de nagyon fontos az, hogy általában a 
lakások néhány alapvető szempontból megfeleljenek az akadálymentesség 
követelményeinek (ilyen például a csúszásgátló padlóburkolat, az ajtók szabad 
nyílásszélessége, a kapcsolók, dugaszolóaljzatok elhelyezése és a beépített bútorok 
lábszabad kialakítása). Ha az alaprajzi elrendezés és az épületszerkezeti megoldások 
elegendő rugalmasságot biztosítanak, akkor az előbb felsorolt alapfeltételek megléte 
esetén a lakás könnyebben, kevesebb roncsolásos, bontásos beavatkozással alakítható 
egy sérülés vagy betegség, vagy egyszerűen az idősödés miatt korlátozottabbá váló 
személy képességeihez és igényeihez. 
A lakáson belüli mozgás helyigényét illetően a 2., az ajtókkal kapcsolatban a 3., a 
fürdőszoba és WC kialakítását illetően a 6. fejezetre utalunk. 
A fürdőszoba és a WC után a legfontosabb helyiség a konyha, részben a 
fogyatékossággal élő személy önellátása szempontjából, részben azért, mert ott az 
együtt élő családtagok számára is hasznos tevékenységet tudnak folytatni. 
A tárolás legkönnyebben az alsó bútorelemeknél oldható meg: célszerű jól átlátható 
fiókos elemeket választani, sarokszekrény esetén pedig kihúzható vagy kiforgatható 
acélrácsos megoldást keresni. A fiókos elem nem csak használati eszközök tárolására 
kitűnő megoldás, de szemetest is elhelyezhetünk benne. 
 
   

 

7.1 ábra: Az alsó elemek használatát kihúzható – kifordítható polcok könnyítik meg – 
Schwarczkopf Beáta 
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7.2 ábra: A mély fiókok könnyebb hozzáférést biztosítanak – Schwarczkopf Beáta 
 
Alapvető fontosságú, hogy a beépített bútorok lábszabad kialakításúak legyenek. 
 

 
7.3 ábra: A lábszabad kialakítás jobb hozzáférést biztosít és a közlekedőteret is 

csökkentheti – Schwarczkopf Beáta 
 
A középmagas elemek teszik lehetővé, hogy a sütőt, mikrosütőt, mosogatógépet, hűtőt 
olyan magasságban tudjuk elhelyezni, hogy az kényelmes és biztonságos 
hozzáférhetőséget biztosítson. Érdemes itt is a fiókos, lehetőleg acélrácsos vagy erősített 
műanyag rácsos elrendezést választani. A magas kamraszekrények lehetővé teszik, hogy 
akár több készüléket is be tudjunk építeni egy elembe, ez akkor praktikus, ha kevés a 
hely a konyhában. Ezeknél az elemeknél nem lehet megoldani a felső rész lehúzását. 
A felső bútorelemek kerekesszékből való hozzáférhetőségét alapvetően két megoldással 
lehet biztosítani. Az egyik változatban a felső szekrényelem burkolata helyben marad, de 
a benne lévő polcok lesüllyeszthetők. 
 

 
 

 
7.4 ábra: A felső elemből lesüllyedő polcrendszer – Schwarczkopf Beáta 
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A másik változatban a felső bútorelem a maga egészében egy karos szerkezettel 
leereszthető. Ez bonyolultabb megoldás, az ébredő erőtani igénybevételek is nagyobbak, 
előnye az, hogy a szekrény polcai nemcsak lejjebb, hanem a használóhoz (a vízszintes 
távolságot illetően) közelebb is kerülnek. 

 
 

  
7.5 ábra: A süllyeszthető polcrendszer használat közben – Schwarczkopf Beáta 

 
Mindkét megoldás esetében a végálláskapcsolókon kívül automatika biztosítja a mozgás 
megállítását olyan esetekben, amikor az ereszkedő elem valaminek nekiütközik, például 
valaki óvatlanul aláhajolna. 
A mosogató felett vagy nem alkalmazunk lesüllyeszthető felső elemet, vagy a mosogató 
csapolóját kell úgy elhelyezni, hogy az ne akadályozza a felső elem lesüllyesztését. 
 

  
7.6 ábra: A lehajtható felső bútorelem egyszerűsített metszete, elölnézete és sémája – 

Schwarczkopf Beáta 
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7.7 ábra: A lehajtott felső szekrény használat közben – Schwarczkopf Beáta 

 
A munkaasztal szintén készülhet emelhető-süllyeszthető kivitelben. A magasság csak 
szűk határok között változtatható az álló, illetve ülő helyzetben történő kényelmes 
használat biztosítása végett.  Az alsó bútorelemek között térdszabad modulokat, vagyis 
üres helyeket, munkaasztallal, kell biztosítani a kerekesszékkel való hozzáférhetőség 
érdekében. Egy ilyen térdszabad helyről a két szomszédos elem kiszolgálható. 
A bemutatott megoldások az akadálymentesítés bonyolultabb és drágább példái, az 
alapelvek (közlekedés helyigénye, bútorelemek lábszabad kialakítása) a hétköznapi 
tervezésben is alkalmazhatók. 
Egy kis alapterületű konyha képeit mutatják a 7.8 és 7.9 ábrák. Ezeken figyelemreméltó 
a mosogató átlós elrendezése, ami az egy helyről (vízszintes síkban értelmezett) elérhető 
munkafelületet növeli. 
A konyha használhatóságát még számos segédeszközzel lehet a megváltozott, 
korlátozott képességekhez igazítani. 
 

 
7.8 ábra: Akadálymentes konyha alaprajza – Schwarczkopf Beáta 
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7.9 ábra: Akadálymentes konyha látványterve – Schwarczkopf Beáta 
 
Létező megoldásokat mutatnak a 7.10 és a 7.11 ábrák – figyelemre méltóak a görgős 
tárolóelemek. 

  
7.10 ábra: Akadálymentes konyha példája 

– Schwarczkopf Beáta 
7.11 ábra: Akadálymentes konyha példája 

– Schwarczkopf Beáta 
 
A tárolóbútorokkal kapcsolatban az alapkérdés szintén az elérési magasság. Ami az 
akasztósszekrényeket illeti, egyszerű mechanikával, kézi működtetéssel biztosítható 
egyrészt a tárolt ruhaneműhöz való hozzáférés, másrészt a szekrény térfogatának 
maximális kihasználása. 

  
7.12 ábra: Lehajtható akasztórúd – Zalabai Péterné 
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A mély alsó fiókok, esetleg görgőkön kihúzható tárolóládák mellett hasznos apró ötlet a 
magasabban lévő, de kerekesszékből még elérhető polcokat átlátszó anyagból készíteni, 
így alulról nézve is látható, mi van bennük. 
 

  
7.13 ábra: Lehajtható akasztórudas szekrény üresen és tele – Zalabai Péterné 

 
Az asztalok esetében azt kell figyelembe venni, hogy a kerekesszék ülésmagassága 7-12 
cm-rel feljebb van, mint a székeké, ezért magasabb, vagy állítható magasságú asztalra 
van szükség. A magasság állítása történhet kézi hajtású csavarorsós mechanikával vagy 
elektromos meghajtással. 
 

  
7.14 ábra: Állítható magasságú asztalok villamos és kézi működtetéssel – Zalabai 

Péterné 
 
Az ágyak magasságát a könnyebb átülés végett a kerekesszék ülésmagasságához kell 
igazítani, vagyis a szokásosnál magasabbra. A testhelyzet változtatását, a felülést vagy 
adott esetben a felállást kapaszkodókkal kell segíteni. Súlyosabb mozgássérülés esetében 
az öltözködés is az ágyon fekve történik. A segítő személyek vagy ápolók munkáját 
segíti, ha az ágy magassága használat közben is változtatható. Mind a segítők munkáját, 
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mind a használó életét megkönnyíti, ha az ágy négy részből áll és különböző 
testhelyzetekhez, tevékenységekhez állítható. 
 

 

 

 
7.15 ábra: Görgőkön elmozdítható, állítható magasságú ágyak – Zalabai Péterné 

 
Az ágyaknál említendők azok a munka- és étkezőasztalok, amelyek az ágy fölé gurítva az 
ágyban fekve használhatók. 
 

 
7.16 ábra: Ágyban használható munka- és étkezőasztalok – Zalabai Péterné 

 

7.17 ábra: Felállító ágy 
 
Magas technológiai szintet képvisel a 7.17 ábrán bemutatott ágy, amely a kényelmes ülő 
helyzeten kívül álló helyzetet is biztosít. Ez nem feltétlenül a felállítás mozgássorozatát, 
hanem a kapaszkodókkal és esetleges hevederekkel az álló helyzetben való tartást 
szolgálja. A napi rendszerességű álló testhelyzet (a megfelelő támaszokkal, 
hevederekkel) a mozgássérült egészségének megóvása végett javallt. 
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8. KÖZÉPÜLETEK 

8.1. Bevezetés 

A középületek köre igen tág: a hivatalok, bankok, posták, iskolák, üzletek, egészségügyi, 
kulturális és sportlétesítmények messze nem teljes listája mutatja a méretek és funkciók 
sokféleségét. Mindenre kiterjedő részletszabályok nem adhatók, de minden esetre 
érvényes az egyenlő esélyű hozzáférés törvényi kötelezettsége: a szolgáltatások 
igénybevételének lehetőségét a fogyatékossággal élők számára is biztosítani kell. 
Általában elterjedt felfogás, miszerint például egy postahivatalban vagy egy 
önkormányzati okmányirodában a fogyatékossággal élő ügyfelek számára biztosítani kell 
a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. Valójában annak a feltételeit is meg kell 
teremteni, hogy a „másik oldalon” az alkalmazottak is akadálymentes munkahelyeket 
találjanak: a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja enélkül nem lehetséges. 
Ezzel már részben megválaszoltuk azt a kérdést, hogy kinek a számára 
akadálymentesítünk. A válasz kiteljesítéséhez azonban nem nélkülözhető a józan 
mérlegelés sem. Egy egészségügyi intézetben például nem lenne sok értelme a 
rendelőkhöz automatikus működésű ajtókat tervezni, hiszen a páciensek úgyis csak az 
asszisztens hívására lépnek be az általa kinyitott ajtón. Egy nagyobb hivatalban az 
ügyfelek számára elegendő akkora területet akadálymentesíteni, amennyi ahhoz 
szükséges, hogy ott minden ügyüket el tudják intézni. Egy óvodában azt a területet kell 
akadálymentesíteni, amelyen a szülők mozoghatnak, hiszen lehetnek közöttük 
fogyatékossággal élők. E néhány példa csak szemlélteti a józan mérlegelés 
szükségességét. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak 
műszaki, hanem logisztikai és humánterületen is követelményeket támaszt. Megfelelő 
szervezés és jól képzett, a fogyatékosokkal jól kommunikáló személyek nélkül a 
kifogástalan műszaki megoldások önmagukban nem elegendőek. 
 
8.2. Bejárat 

Az akadálymentesség a középület megközelíthetőségével kezdődik, ami a 11. és 12. 
fejezetek tárgya. Az épületbe való bejutás bejáratainak, szélfogóinak követelményit a 4. 
fejezet taglalja. Most a logisztikai problémákra mutatunk be példákat. 
A 8.1 ábra szükségmegoldást mutat: a meglévő régebbi épület padlószintje a járdaszint 
felett van 12-14 cm-rel. Talán a járda szűkössége miatt rámpa nem épült, a 
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kerekesszékes ügyfelek fogadására egy mobil rámpát tartanak készenlétben, ennek 
kihelyezését a jól látható és elérhető magasságban szerelt hívógombbal lehet kérni. 
 

  
8.1 ábra: Működő szükségmegoldás – 

Rossano Albatici 
8.2 ábra: Nem működő high-tech 

megoldás – Rossano Albatici 
 

  
8.3 ábra: Ideális esetek – Rossano Albatici 

 
A 8.2 ábra azt sugallhatná, hogy minden műszaki feltétel biztosítva van: a kerekesszékes 
ügyfél korlátlift segítségével jut el a pénzkiadó automatához. Ez így is van, amíg a bank 
nyitva van és a személyzet a korlátliftet az ügyfél hívására üzembe helyezi, de ha a 
kerekesszékes ügyfél a nyitvatartási időn túl vagy hétvégén óhajt pénzt felvenni… Ideális 
esetben a bejárat küszöb nélküli és szintbeli, a készülék elérhető magasságban van (8.3 
ábra). 
 

  
8.4 ábra: A lábtörlő mérete, anyaga és rögzítése fokozott figyelmet érdemel – Gerard 

Smyth 

ATM
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A részletek is fontosak: kerüljük a fonott, párnázott vagy erősen barázdált szőnyegeket, 
lábtörlőket, mivel ezeken nehéz áthaladni, nagy a gördülési ellenállásuk. A szegélyek 
rögzítése a botlásveszély megakadályozása céljából különösen fontos. 
 
8.3. Recepció 

A bankokban, postahivatalokban, közhivatalokban, szállodák előcsarnokaiban elegendő 
területet kell biztosítani az ügyfelek számára, beleértve a segédeszközt használó ügyfelek 
helyigényét is. Az ügyfélpultokat kerekesszékkel is hozzáférhetővé kell tenni. Ez az ülő 
ember számára kényelmes magasságban kialakított asztallapot és lerakófelületet, ez 
alatt pedig térdszabad kialakítást jelent (8.5 ábra). 
 

  
8.5 ábra: Helyesen kialakított recepciós pultok – Gerard Smyth 

 
A recepciós pultokhoz a látássérültek számára vezetősávval kell az útvonalat kijelölni 
(részletesebben lásd a 10. fejezetben). A fogadó személy arcát jó megvilágításban tartva 
segíthető, hogy a hallássérültek szájról tudjanak olvasni. Alkalmas hallókészüléket 
használó hallássérültek számára a pultba indukciós hurkot kell beépíteni. Kerülni kell 
szőnyegek elhelyezését a botlásveszély és a süppedő szőnyeg nagyobb gördülési 
ellenállása miatt. Nem utolsó sorban – az akadálymentesítés nulladik feltételeként – a 
fogadó oldalon olyan személyzetre van szükség, aki képes a fogyatékossággal élőkkel 
normálisan kommunikálni, ha pedig a jelnyelv alapvető fordulatait is érti, az kifejezetten 
üdvös. 
Számos épületben a recepciós pulttól csak egy beléptető rendszeren át lehet 
továbbmenni. Ezeket kerekesszékkel, járókerettel való áthaladásra alkalmasan kell 
kialakítani, vagy ha ez általában nemkívánatos, akkor mellettük eseti használatra kell 
alkalmas átjárót kialakítani (8.6 ábra). 
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8.6 ábra: A beléptető rendszeren segédeszközzel is át kell jutni – Zalabai Péterné 

 
A recepción és a beléptető rendszeren (ha vannak) átjutva a szolgáltatás helyszínének 
elérése abban az esetben garantálható, ha a horizontális közlekedési útvonalakon 
megszűnnek az akadályok és a veszélyforrások. A folyosókon a szabad szélességi 
méretet kell figyelembe venni (8.7 ábra). Ha a folyosókon általában nem is biztosítható 
mindenhol a megforduláshoz, visszaforduláshoz, kitéréshez szükséges hely, legalább 
szakaszonként biztosítsuk e manőverek lehetőségét (8.8 ábra)! 
 

  
8.7 ábra: A szabad szélesség számít – 

Gerard Smyth 
8.8 ábra: Manőverezésre szolgáló öböl – 

Gerard Smyth 



55 

 

  
8.9 ábra: A folyosóra nyíló ajtók problémája – Gerard Smyth 

 
A folyosóra nyíló ajtók a közlekedési útvonalat leszűkítik, hirtelen nyitásuk 
balesetveszélyt okozhat. Biztonságos megoldást az ajtóknál kialakított öblök jelentenek. 
Az épületen belüli tájékozódást megkönnyíti, 

 ha a tájékoztató táblák szemmagasságban vannak és az idősebb vagy látássérült 
emberek tájékozódását jól kivehető feliratok segítik (részletesebben lásd a 9. 
fejezetben); 

 ha vezetősáv vagy letapogatható térkép elhelyezésével a vak emberek számára 
jobb akadálymentességet biztosítanak, különösen akkor, ha nincsenek szerkezeti 
és/vagy természetes tájékozódási pontok, pl. folyosók, falak, melyek fehér bottal 
könnyen felismerhetőek (részletesebben lásd a 10. fejezetben); 

 ha a belső ajtókon és felvonókban lévő hívógombok a kerekesszékkel 
közlekedőknek használható magasságban, szemmagasságban helyezkednek el; 

 ha a felvonókban lévő gombok elég nagyok, kontrasztos színekkel, domború 
betűkkel és Braille-írással is el vannak látva, vagyis a vakok és gyengénlátók 
tudják használni őket; 

 ha a rámpák, lépcsők, liftek kialakítása megfelel a 4. és 5. fejezetekben 
leírtaknak. 

 
8.4. Szolgáltatások 

Az ügyfélszolgálati pultok kialakítására ugyanazok a követelmények érvényesek, mint a 
recepciós pultokra: alacsonyabban lévő asztallap (ha azt nem eleve ülő ügyfelekkel való 
tárgyalásra méretezték) és térdszabad kialakítás. Az asztallap magasságánál nem 
elhanyagolható szempont, hogy az a kerekesszékben ülők számára 8-12 cm-rel több, 
mint a normál széken ülő emberek számára szokásos érték. Ennek gyakorlati jelentősége 
az, hogy ha a kerekesszéknek karfája van és az nem kivehető, vagy lejtős, vagy lépcsős 
kivitelű, akkor felütközik a szokásos magasságú asztallap élén, a kerekesszékkel nem 
lehet elég közel menni az asztalhoz és azon például kényelmesen írni. 
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8.10 ábra: Ügyfélpult helyes kialakítása – Rossano Albatici 

 
A szolgáltatások körébe tartozik, hogy előadótermekben a hallássérültek számára 
indukciós hurkot kell kialakítani és annak létét egyezményes piktogrammal jelezni is kell. 
Siketek számára gondoskodni kell a jeltolmácsolás lehetőségéről: a jeltolmács számára 
jól megvilágított és látható helyet kell biztosítani, nagyobb termek esetében a zártláncú 
tévé-hálózat és a jeltolmács képének képernyőkön vagy kivetítőn való közvetítése is 
indokolt lehet. 
A szolgáltatások egy része automaták igénybevételét jelenti, önkiszolgáló módon. Ezeket 
oly módon kell elhelyezni, hogy kerekesszékből is kezelhetők legyenek (8.11 ábra). A 
készülék az érzékszervi fogyatékossággal élők számára is használható legyen. 
 

 
 

  
8.11 ábra: Elérhető magasságban 

elhelyezett nyilvános telefon – dr. Mariana 
Brumaru 

8.12 ábra: Vakok által is használható 
pénzkiadó automata – Rossano Albatici 

 
Utóbbira példa a Braille-billentyűzettel és hangjelzéssel ellátott pénzkiadó automata, 
(8.12 ábra), melyet vak ügyfelek is tudnak használni. A fülhallgató aljzatnak 
köszönhetően, kizárólag az ügyfél hallja a pénzkiadó automata hangfelvételét, melyet az 
írott útmutató helyett igénybe vehet, és azt követve elvégezheti a műveletet.  Az 5-ös 
gombnál lévő tapintható kiemelkedés tájékozódási pontként szolgál a PIN-kód 
megadásához és a műveletek elvégzéséhez. Az „enter/bevitel”, „delete/törlés” 
„discard/mégse” gomboknál további kiemelkedések találhatók. 
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8.5. Műemlék épületek 

Számos konfliktus származhat a műemléki védelem alatt álló épületek 
akadálymentesítésével kapcsolatban, amikor is két követelményrendszer: az 
akadálymentesség és a műemlékvédelem ütközik. Egy korlátozott terjedelmű jegyzet 
keretében a megoldásra két általános megállapítást tehetünk. 
Ha a műemléki védelem alatt álló épületben olyan intézmény van, amelyek rendszeres 
vagy gyakori látogatása a mindennapi élet része (például iskola), sőt amelynek időnkénti 
látogatása akár kötelezőnek is mondható (például okmányiroda, posta), akkor az 
akadálymentesség melletti érvek dominálnak. Kompromisszumokat lehet és kell keresni: 
például a főbejárat impozáns díszlépcsőjére telepített korlátlift helyett lehet nyitni egy 
másik bejáratot az oldalhomlokzaton, de az ahhoz csatlakozó belső terek nem lehetnek 
megalázó minőségűek. 
Ha a műemléki védelem alatt álló épület látogatása nem feltétlenül a mindennapi élet 
szerves része mindenki számára (például képtár, könyvtár, múzeum, templom), 
mindössze „csak” a kultúra értékeihez való egyenlő esélyű hozzáférésről van szó, akkor 
ez utóbbi mellett azt is mérlegelni kell, hogy az intézmény fenntartása, eredeti céljainak 
megvalósítása mellett turisztikai és gazdasági szempontból mit jelent, ha látogatóinak 
száma mintegy tíz százalékkal – a fogyatékosokkal és azok kísérőivel, családtagjaival – 
több lesz. 
Nem mondhatni, hogy Olaszország hiányt szenvedne olyan turistákban, akik az ottani 
műemlékeket is meglátogatják, azt sem lehet mondani, hogy kevés lenne a nagy értéket 
képviselő műemlék. Éppen ezért a példák onnan származnak. 
Senkit sem téveszt meg a Colosseum egyik szektorába beépített acél- és 
üvegkonstrukció – a felvonóval a tribün felső szintjéig lehet jutni és azon a szinten az 
építmény teljesen körbejárható. Mind Assisiben, mind Mantovában tolerálható volt a 
bejáratokhoz utólag épített rámpa (8.14 és 8.15 ábra). A romterületek látogathatóságát 
felvonó biztosítja Trajanus fórumánál (8.16 ábra). 
 

  
8.13 ábra: Róma, felvonó a Colosseum 
egyik szektorában – Rossano Albatici 

8.14 ábra: Assisi S. Maria degli Angeli, 
rámpa a templom bejáratánál – Rossano 

Albatici 
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8.15 ábra: Mantova, Palazzo Te, rámpa a 

bejáratnál – Rossano Albatici 
8.16 ábra: Róma, Foro Trajano, felvonó a 
romterület látogatói számára – Rossano 

Albatici 
 
8.6. Üzletek 

A mindennapi élet része a bevásárlás, e területen is érvényes az egyenlő esélyű 
hozzáférés követelménye. A bejárattal, a beléptető rendszerrel kapcsolatos szempontok 
az eddigiek alapján nyilvánvalóak, mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy a személyzet 
magatartása itt nemcsak empátia kérdése, hanem gazdasági tényező is. 
Önkiszolgáló üzletben a gondolák, polcok közötti helynek a kerekesszékkel történő 
közlekedés és manőverek számára elegendőnek kell lennie. Az elérési magasságok 
ismeretében józan ésszel megoldható az a logisztikai feladat is, hogy egy kerekesszékes 
vásárló is válogatni tudjon a különböző áruk között: az általában szokásostól eltérően az 
árukat nem úgy kell rendezni, hogy a legfelső polcon van a piros valami, majd az alatta 
lévőkön rendre a kék, sárga, fekete, barna, stb., hanem függőleges sávokba kell tenni, 
így az elérési tartományban minden árufajta megtalálható lesz. 
Önkiszolgáló üzletben jó szolgálatot tesz egy térdszabad bevásárlókocsi (8.17 ábra), 
amelynek használati módját – ha valaki nem jönne rá magától – piktogram is mutatja. 
 

  
8.17 ábra: Térdszabad bevásárlókocsi – Zalabai Péterné 
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A pénztáraknál elegendő szélességű közlekedősávra van szükség a kerekesszékkel való 
áthaladáshoz. 
A ki- és átcsomagoláshoz az ülő ember magasságához igazított lerakófelületek, polcok 
szükségesek. 
Számos funkció lehetséges egy üzletben, áruházban, ezek akadálymentes kialakításához 
az eddig ismertetett alapelvek mellett csak empátia és józan ész szükséges. Példaként 
tekintsünk egy akadálymentes próbafülkét. Nyilván elegendő hely kell egy 
kerekesszékkel való teljes fordulathoz, kellenek kapaszkodók, a fogasokat az elérési 
magasságba kell tenni, kell lerakófelület és az egész alakot mutató tükörképet ülő 
helyzetből is látni kell (8.18 ábra). 
 

 
8.18 ábra: Akadálymentes próbafülke – Egeresi Márta 
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9. VIZUÁLIS ÉS TAKTILIS JELZÉSEK 

9.1. Bevezetés 

Az érzékszervi fogyatékossággal élők közül a látássérültek azok, akiknek a tájékozódását 
és a közlekedését az épített környezet megfelelő alakítása révén érdemben segíteni 
lehet. 
Egy szemüvegre kevesen mondanák, hogy segédeszköz, pedig elvileg éppúgy az, mint 
egy kerekesszék és szerencsére sokszor elegendő is ahhoz, hogy a látás sérülését 
korrigálja. Vannak olyan látássérültek, akik nagyon erős szemüveget viselve is rosszul 
látnak – számukra a környezet látható (idegen szóval: vizuális) jeleit fel kell erősíteni. 
Ennek többféle módja van: betűk, számok, jelek nagyobb mérete, háttértől elütő harsány 
szín, jó világítás. Mindez nélkülözhetetlen a látássérültek számára, de kényelmesebb az 
ép látásúaknak is. 
A látás sérültségnek különböző fajtái és fokozatai vannak. A szaknyelv a vizus fogalmát 
használja: ennek értéke 1 az ép látás esetén, 0 vakság esetén. A két szélsőérték között 
találjuk a gyengénlátókat és az aliglátókat. 0,1 érték alatt a látás már nagyon gyenge, 
szélső esetben csak a fény és homályos foltok érzékelésére korlátozódik. A 
látássérültségének mértékét minden esetben a használt látásjavító eszköz (szemüveg 
vagy kontaktlencse) viselésekor mérhető értéken kell figyelembe venni. 
A látás élessége mellett más típusú látásproblémák is előfordulnak: van, aki csak egy 
szűk térszögben lát (csőlátó): neki állandóan pásztáznia kell szemével a környezetet és 
fejben összerakni a darabokból a környezet képét (ami nagy gond, ha a környezetben 
mozgó dolgok vannak, pl. autók az utcán). Van, aki a látómezőnek csak a szélén lát, 
vannak színtévesztők és színvakok. 
A felerősített vizuális jelek nem segítenek a vakoknak, nekik helyettesítő: tapintással 
érzékelhető (idegen szóval: taktilis) jelekre vagy hangzó (akusztikai) információra van 
szükségük. Ezek persze segítséget jelentenek a gyengénlátóknak, de sötétben akár még 
az épeknek is. A taktilis és vizuális jeleket együtt célszerű alkalmazni, esetenként hangzó 
információval is kiegészítve. A hangos információnak jó minőségűnek kell lennie, a 
háttérzaj zavarásától mentesnek. Nagy térben több kisebb hangszóró alkalmazása 
előnyösebb, mint egy nagyobb. Előre felvett gépi hang közölheti például a felvonó 
haladási irányát, a szintet, de mozgásérzékelő érzékelő kapcsolhatja be azt a hangos 
információt is, amely arról tájékoztat, hogy a falon tapintható térkép van. 
A csökkent látás következményei, hogy nagyobb kontraszt és/vagy nagyobb méret 
szükséges az ugyanolyan, megfelelő és elégséges információhoz, és emellett a vizuális 
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feldolgozáshoz hosszabb idő szükséges. A nagyobb kontrasztigény minden esetben 
fennáll, a nagyobb méretekre csak a kisebb részletek esetén lehetnek igények. Egyes 
esetekben, pl. csőlátó személyek számára a túl nagy méret akár megnehezítheti a 
feldolgozást. Emellett feltételezhető, hogy a látássérültek érzékenyebbek a látást zavaró 
hatásokra, főleg a kápráztatásra. Már viszonylag kisebb fénysűrűségű felületek (lámpák, 
ablakon keresztül látható külső tér nappal, stb.) csökkenti a tér más részeinek 
láthatóságát. 
A tájékozódás, legalábbis első közelítésben, az épületen belül az ép látású embereknek 
problémamentes: egy középületben vagy a köztereken az ép látású egyén mintegy 
automatikusan fel tudja dolgozni a térrel kapcsolatos információkat, észleli az 
akadályokat, megbecsüli a távolságokat és felismeri az információkat hordozó feliratokat, 
jeleket.  Látássérültek számára a felerősített vizuális környezet nyújt segítséget. Amíg 
egy gyengénlátónak ez segít, a vakoknak helyettesítő: hangos és tapintható (akusztikus 
és taktilis) információra van szükségük. 
A taktilis információ érzékelésének három módja van: 

 talpon keresztül érezzük, hogy milyen felületen járunk; 
 hosszú bottal kitapinthatjuk a padlót és a padló feletti 10–15 cm magasságban 

lévő dolgokat; 
 ujjheggyel kitapinthatunk domborított térképeket, piktogramokat, feliratokat, 

maketteket. 
Megjegyzendő, hogy egy ismeretlen helyen a legjobban kialakított taktilis információk 
sem elégségesek a biztos közlekedéshez, a vak embernek előzetes tájékozódásra van 
szüksége, amelyre például az adott helyet bemutató hangos térképek használhatók. A 
kevesebb több: a logikus, könnyebben értelmezhető, egyszerű vonalvezetésű taktilis 
információk hasznosabbak, mint a túlburjánzók. 
 
9.2. Kontrasztos jelzések 

Az érzékelés alapja a kontraszt, vagyis az egymás melletti részletek közötti különbség 
érzékelése. A különbséget a részletek eltérő világossága, színe és/vagy telítettsége 
eredményezi 
A helyiség méreteit és formáját leginkább a padló és a mennyezet, illetve ezeknek a 
falakkal összemetsződő élei mutatják. Mindezt mesterséges világítás esetén még a 
fényforrások elhelyezésével is ki lehet emelni, de ez nyilván csak a bekapcsolt világítással 
jöhet számításba. 
Akár természetes, akár mesterséges fényben a tér formája és méretei akkor 
érzékelhetők jól, ha a nagy vízszintes és függőleges felületek összemetsződésénél 
jelentős kontraszt van. Különösen fontos ez a padló és a falak találkozási élénél. Itt 
kifejezetten zavaró, ha a padlón körben olyan sáv fut, amely színében, fényességében 
nem válik el markánsan a faltól, de elválik a padlótól. A fordított eset is igaz, zavaró, ha 
olyan lábazatot alakítunk ki, amely a padlóval színben, fényességben mintegy összeolvad 
és elválik a fal többi részétől. 
Külön problémát jelent, ha a határolás nagyobb felületen üveg: ezen keresztül a külső 
tér, éjszaka a külső fények láthatók és zavaró tükröződések is kialakulhatnak. Ilyen 
terekben a minimum az üvegezés jelzése. 
A határolás fontos elemei az ajtók, amelyek megtalálását és használatát a „találkozások” 
kontrasztjával lehet megkönnyíteni: kontraszt a fal és a tok, a tok és az ajtólap, az 
ajtólap és a kilincs között hozható létre. 
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9.1 ábra: Kontraszt a fal és a tok, a tok és 
az ajtólap, az ajtólap és a kilincs között – 

dr. Laki Tamás 

9.2 ábra: Kontraszt a fal és az ajtóelem, az 
ajtó, a fogantyú és a névtábla között – dr. 

Laki Tamás 
 
Üvegajtók és üvegfalak esetében olykor még ép látás esetén sem könnyű eldönteni, hogy 
az ajtó nyitva van-e, hogy szabad nyílással vagy üveggel állunk-e szemben. Alapvető 
fontosságú hogy ezeket az üvegfelületeket jelöljük oly módon, hogy ajtók esetében akár 
belülről, akár kívülről a jel markánsan elváljon a háttértől, amit az üvegezésen keresztül 
látunk. Ha az ajtó nyitását is elvárjuk (azaz az nem automatikus működésű), akkor a 
függőleges él jelölése is szükséges (9.4 ábra). 
 

 
9.3 ábra: Az ajtólaptól markánsan elváló színű kilincs és zár – dr. Laki Tamás 
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9.4 ábra: Az üvegajtókat és üvegfalakat jelölni kell – Rossano Albatici 

 

 
9.5 ábra: Az ajtó nyitásának jelzése a padlóburkolaton – Gerard Smyth 

 
Hirtelen és váratlan ajtónyitáskor előforduló balesetek kockázatát csökkenti, ha a padlón 
jelöljük a nyíló ajtó által végigsöpört területet. Ez mindenkinek jó, hiszen egy 
automatikus ajtóhoz érve ismeretlen helyen gyakran még a nyitás iránya sem 
egyértelmű, arról nem is szólva, hogy hasonló fal- és ajtóelemek sorolása esetén még azt 
sem könnyű felismerni, hogy melyik elem az ajtó. 
Néhányszor valamilyen elem, berendezési tárgy vagy kapcsoló nem észlelhető könnyen, 
látványa beleolvad a környezetbe. Ilyen esetekben alkalmazható a könnyebben 
észlelhető jelölő vagy láthatósági folt (visibility dot), amelynek alkalmazási módjait 
mutatja a 9.6 ábra. 
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9.6 ábra: Láthatósági foltok alkalmazása 

 
Lépcsők esetében fontos, hogy a fokok járófelületei és homloklapjai jól 
megkülönböztethetők legyenek. A lépcsők éleit hosszabb lépcsőkarok esetében az első és 
az utolsó foknál kell jelölni, minden fokot inkább csak a rövidebb, 3-5 fellépésnyi 
lépcsőknél célszerű jelölni. A korlát kontrasztos megjelenése ajánlott. Az egyes fokokat 
láthatósági foltokkal, irányfényekkel is lehet jelezni, segítséget jelenthet felfelé haladva, 
ha a lábazat követi a fokok vonalát, vagy a lépcső egyik oldalán kontrasztos csík húzódik 
(9.8 ábra). 
 

 
 

9.7 ábra: A lépcsőfokok jelzése 
(A teljesség kedvéért megjegyzendő, hogy a bal oldali képen látható lebegő lépcsőfokok 

járássérültek számára nem jók!) 

 

 

9.8 ábra: A lépcsőfokok a kar mentén húzódó kontrasztos szegéllyel vagy a lábazattal is 
kiemelhetők 
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9.9 ábra: A húzott fokok járássérültek számára alkalmatlanok, de a lépcsőszegélyek 

jelzése a kontrasztos jelölés előnyeit jól mutatja – dr. Laki Tamás 
 
A helyiségek világítása akkor jó, ha nem módosítja zavaróan a helyiség eredeti 
kontraszjait – ez a világítótestek fényeloszlásától függ. Lényeges a káprázás elkerülése, 
amit egy olyan felület okoz, amely sokkal világosabb, mint a tér többi része. 
A legfontosabb jelek észlelhetőségét megvilágítással vagy animációval: villogó fénnyel, 
váltakozó színekkel is javíthatjuk. Ez nemcsak könnyebben észlelhető, de a 
hallássérültek, siketek számára létfontosságú lehet, hiszen ők például egy hangos 
riasztást alig vagy egyáltalán nem érzékelnek, az ő számukra a látható jelek a 
helyettesítők. Ezek az effektusok az autisták és az epilepsziások esetében kellemetlen 
hatásokat okoznak (egy tisztességes színház vagy koncertrendező előre jelzi a 
plakátokon és a műsorfüzetben, ha villódzó fény vagy lézereffektusokat alkalmaznak az 
arra érzékenyek rosszullétének megelőzése végett). A példa azt is mutatja, hogy a 
különböző fogyatékosok igényei nemhogy eltérőek, de olykor ellentmondásosak is. 
 

9.3. A vakok közlekedése 

A vakok haladási útvonalának legalább 90 cm szélesnek kell lennie (vakvezető kutya 
vagy személyi kísérő esetén 1,1-1,2 m a minimális igény). Az egyedül közlekedő vak 
tájékozódását a hosszú fehér bot használata segíti (ez a kifejezés egy teleszkóposan 
vagy más módon összecsukható-kinyitható, kb. szegycsontig érő botra utal, amely nem 
tévesztendő össze a sétabot formájú fehér bottal: a jelzőbottal, amely tájékozódásra alig 
alkalmas, mindössze csak jelzi, hogy használója nem lát). A hosszú bottal haladás 
közben legyezőszerű pásztázó vagy inga mozdulatokat végzünk, a bot hegyét a talaj 
közelében mozgatva, azt meg-meg érintve, így az útvonal széleit le tudjuk tapogatni. 
Észlelhető a fal töve, a burkolatváltás, a járdaszegély, a lépcső vagy egy jó vezetősáv. A 
fehér bottal csak azokat a dolgokat lehet érzékelni, amelyek alacsonyan vannak. A 70 
cm-nél magasabban lévő dolgokat a bottal egyáltalán nem. A magasabban lévő, falra 
szerelt, az útvonalba több mint 10 cm-rel belógó dolgok komoly balesetveszélyt 
jelentenek, hasonlóan a felülről 2 m-nél alacsonyabbra belógó dolgokhoz. Alapszabály, 
hogy ami 70 cm-nél magasabban van (telefonautomata, tűzcsapszekrény, postaláda) az 
legfeljebb 10 cm-rel lóghat be az űrszelvénybe, ami jobban belóg, az vagy olyan 
alacsonyan legyen, hogy a hosszú bottal érzékelni lehessen, vagy vetületi körvonalának 
megfelelően a padlón kiemeléssel, korláttal, vagy más alkalmas módon, például 
virágvályúval jelezve legyen. 
A vakoknak (nemcsak a járássérülteknek) segítséget jelent, ha van egy vezetőkorlát. 
Szintén mindkét csoportnak fontos, hogy a szőnyegek, lábtörlők szélei ne gyűrődjenek 
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fel, a burkolat sima legyen, a padlón ne legyenek szintváltások, az ajtók lehetőleg küszöb 
nélküliek legyenek. 
 

  
9.10 ábra: A hosszú fehér bottal érzékelhető űrszelvény 

 

 
9.11 ábra: A hosszú botos haladási technika – dr. Laki Tamás 

 
Adott esetben a vak szembemegy egy olyan falfelülettel, amelyen valamilyen – esetleg 
éppen általa használni kívánt – dolog van, például egy telefon vagy egy pénzkiadó 
automata. Ebben az esetben is fontos, hogy a hosszú bottal még azt megelőzően 
érzékelje, hogy célhoz ért, mielőtt a készüléknek ütközne, más szavakkal a készüléknek 
a falsíktól mért kiállása ebben az esetben is korlátozott (9.12 ábra). 
Speciális balesetveszélyt jelent a földszintre érkező lépcsőkar, amely fejsérülést okozhat, 
ha erre az akadályra a padlószinthez közel semmi sem figyelmeztet (9.13 és 9.14 ábrák). 

 
9.12 ábra: A szemben lévő falon elhelyezett készülék megközelítése 
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9.13 ábra: A lépcsőkar fejsérülést okozhat, ha a padlótól mért kis magasságban nem 
jelezzük 

 

 
9.14 ábra: Virágvályú a lépcsőkar alatt – a balesetveszély elhárítva 

 

 
9.15 ábra: A korlát is alkalmas a látássérültek vezetésére 

 
9.4. Vezetősávok 

A padlón kialakított, talppal és hosszú bottal érzékelhető taktilis jelek két célt szolgálnak: 
vagy egy útvonal kijelölését (innen a „vezetősáv” megnevezés), vagy figyelmeztetést. 
Utóbbiak közül különösen fontos a veszélyre való figyelemfelhívás. Ideális esetben a 
vezetősáv a padlóburkolattal együtt készül. Meglévő épületek utólagos 
akadálymentesítése esetében a burkolatra ragasztott vezetősávok is alkalmazhatók, ezek 
minősége és tartóssága gondos mérlegelést igényel. 
Tapintható vezetősávok a padlón burkolatváltással is kialakíthatók, de azonos burkolat 
esetén is van lehetőség a mintázat változtatásával jelzést adni. Az utóbbi esetben a 
jellemző megoldás a párhuzamos bordázattal vagy a pontszerű bütykökkel kialakított 
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kerámialapok kombinációja, bár a bemutatott példák között más mintázatok is 
találhatók. Ezek cipőn keresztül is érzékelhetők, fehér bottal is tapinthatók. 
A pontszerű mintázattal kialakított kerámialapok részleteit a 9.16 ábra mutatja. 
 
 

9.16 ábra: A pontszerű mintázat részletei 
 
 

 
9.17 ábra: A vezetősávok és a figyelmeztető jelzések kombinációja 

 
A vezetősávok és a figyelmeztető jelzések kombinációjának lényege az, hogy az egyik 
fajta mintázat (rendszerint bordázat) az útvonalat jelzi (a bordák rendszerint a haladási 
iránnyal párhuzamosak), a másik fajta (rendszerint pontszerű) mintázat arra 
figyelmeztet, hogy „valami változásra kell számítani”. A változás lehet egy döntési 
helyzet: az utat több irányban is lehet folytatni, az irányok közül a csatlakozó 
vezetősávok kitapogatásával lehet választani. A változás jelezheti azt, hogy a vezetősáv 
iránya megváltozik, hogy egy lépcsőhöz vagy egy rámpához, egy megadott helyre 
(például egy ügyfélpulthoz, automatakészülékhez, ajtóhoz) érkeztünk. A legfontosabb a 
veszély jelzése, például egy peronon a biztonsági sáv vagy az úttestre vezető rámpa 
vége. Ilyen esetekben gyakori megoldás az is, hogy a veszélyzóna határán a mintázat a 
haladási irányra merőleges bordázat, ami mintegy „állj meg” üzenetet sugall. 
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9.18 ábra: Irányváltás és megérkezés jelzése kétféle burkolólap kombinációjával 
 

 
 

9.19 ábra: Irányváltást jelző speciális elem – Rossano Albatici 
 

 
 

9.20 ábra: A lépcsők, rámpák végeit tapinthatóan is jelezni kell – dr. Laki Tamás 
 
A balesetek megelőzése végett a lépcsők, rámpák kezdetét és végét kontrasztos és 
taktilis padlóburkolattal is jelezni kell. Ezek haladás irányú méretének akkorának kell 
lennie, hogy véletlenül se legyenek átléphetők, azaz legalább 60 cm-re van szükség. 
„Bordázott” vezetősávokat bemarásokkal is készítettek, ezek azonban teljesen 
alkalmatlanok: új állapotukban is alig érzékelhetők, a bemart vályúk pedig rövid 
használat után eltömődnek. 
 



70 

 
 

9.21 ábra: Járda szélét jelző burkolatváltás és taktilis jelzés 
 
Vezetősávok burkolatváltással is kialakíthatók: a 9.22 ábrán szőnyeg van a padló-
csempén. Fontos a szőnyeg széleinek gondos rögzítése, leragasztása – a felgyűrődő 
szőnyeg botlásveszélyt jelent. A folyosó végén keresztben látható sötét folt változást 
jelent, itt egy rámpát, amelynek felülete gumiborítású. A változásra a háromszög alakú 
folt figyelmeztet, a csúcsa haladási irányba mutat. A vezetősáv a kép középtáján 
megszakad, egy világosabb, háromszögletű szőnyegdarab jelzi, hogy megérkeztünk az 
ajtóhoz, amely balra van, erre a háromszög csúcsa mutat (9.23 ábra). Ez döntési 
helyzetre figyelmeztet, vagy az ajtóhoz megyünk, vagy a vezetősáv kitapintható 
folytatásán egyenesen tovább. Hasonlóan történik az irányváltás jelzése is (9.24 ábra), 
itt csak az elforduló vezetősáv tapintható ki. A rendszer nem szokványos, egy adott 
intézet látogatói csoportjának készült. 
A példákon a burkolatváltás mellett a sávok és jelzések színe is segíti a gyengénlátók 
tájékozódását. 
 
 

 
9.22 ábra: Vezetősáv leragasztott 
szőnyeggel, a haladási irányba eső 

változás jelzésével 

9.23 ábra: Döntési helyzet jelzése, 
elfordulunk vagy továbbhaladunk 

 
Vezetősáv kialakítható leragasztott, mintázott gumiszőnyeggel (9.25 ábra), bordázat 
kialakítható epoxi alapanyagú sávokkal. Rendezvények idejére ideiglenes megoldásként 
öntapadó szalagok is használhatók. 
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9.24 ábra: Irányváltás jelzése 9.25 ábra: Vezetősáv mintázott 
gumiszőnyeggel – Rossano Albatici 

 
Vezető és figyelmeztető jelzések fémelemekkel is kialakíthatók, megjegyzendő azonban, 
hogy ezeket az érintettek többsége alkalmatlannak találja egyebek mellett azért, mert a 
látássérülteket az elemek tükröző felülete zavarja. 
 

 

 

 
9.26 ábra: Vezető- és figyelmeztető sávok fémelemekkel 

 
9.5. Tapintható jelzések 

Tapintható jelzéseket, feliratokat több helyen is lehet alkalmazni. Kézenfekvő például, 
hogy egy középületben az ajtón vagy az ajtó mellett a falon helyezzünk el tájékoztató 
jeleket, feliratokat. Ezek lehetnek az ismert piktogramok domborított változatban (9.27. 
és 9.29 ábrák), rövid feliratok az ábécé domborított betűivel és számjegyeivel vagy a 
Braille-ábécé karaktereivel (9.28 ábra). 
A Braille-ábécé karakterei egy álló 3:2 élarányú téglalapban elhelyezett kidudorodó 
pontok kombinációiból állnak, egy téglalap alakú mezőben 1-6 pont helyezhető el. Az 
egyes karaktereket hézagok választják el egymástól. A vakok a pontkombinációval írt 
szövegeket-számokat ujjheggyel tapintva olvassák. Írni egyszerű, 6+1 billentyűs 
mechanikus írógéppel írnak olyan erősebb papírra, amelyen a leütés után ezek a 
kidudorodó pontok megmaradnak. 
A karakterek könnyen olvasható ajánlott méretei: 

 a pont átmérője: 1,5 mm, 
 a pontok közti távolság: 2,5 mm, 
 a betűköz: 9; 9; 6 mm 
 a sorköz: 10 mm 

A sémát a 9.30 ábra mutatja (a méretek ugyan hüvelykben szerepelnek, de az arányok a 
fontosak). A Braille-feliratokat nem szabad felnagyítani, olvasásuk ujjbeggyel és nem 
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tenyérrel lehetséges. Megjegyzendő, hogy a Braille-írást inkább a született vakok tudják 
használni, akik később, betegség vagy baleset miatt veszítik el a látásukat, nehezen 
tanulják meg. Az információs technológia fejlődésével (hanghordozók, olvasóprogramok) 
más lehetőség is van szövegek megértésére. 
 

  
9.27 ábra: Domborított piktogram az 

ajtólapon 
9.28 ábra: Domborított és Braille ábécés felirat 

az ajtó mellett a falon – Gerard Smyth 
 
 

 
 

9.29 ábra: A kiemelkedés 1,5-2 mm – 
dr. Laki Tamás 

9.30 ábra: A Braille-írás sémája 

 
A kapcsolótáblák gombjainak (például felvonókabinokban) könnyen felismerhetőeknek 
kell lenniök, a szinteket jelző gomboknak és az egyéb gomboknak (ajtónyitás, -csukás, 
segélyhívó) különbözniük kell. A fülke mérete korlátozott, a kapcsolótábláé és a gomboké 
is az. A gombok elrendezését EN szabvány írja elő. Az egyes gombok funkciójának 
felismerését tapintható jelzések segítik (9.31 ábra), amit Braille-írással is ki lehet 
egészíteni (9.32 ábra). 
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9.31 ábra: Domborított szimbólumok a 
kapcsoló gombokon – dr. Laki Tamás 

9.32 ábra: Braille karakterek a kapcsoló 
gombokon – dr. Laki Tamás 

 
 

 
9.33 ábra: Braille-felirat fali táblán 9.34 ábra: Braille-felirat a korláton 

 

  
9.35 ábra: Braille-feliratos tájékoztató séma, az információs pulthoz vezetősáv jelöli az 

utat 
 
Tapintható feliratokat falitáblán és információs pulton is el lehet helyezni, ezeket meg is 
kell találni, amire vezetősáv szolgálhat, de mozgásérzékelő révén hangos információ is 
közölheti a helyét, amikor valaki a közelben (például egy középület előterében) elhalad. 
A lépcsőkorláton elhelyezett tapintható felirat tájékoztathat az aktuális szintről, az ott 
található szolgáltatásokról. 
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9.36 ábra: Tájékoztató táblák tapintható sémával és feliratokkal – Rossano Albatici 

 

  
9.37 ábra: Tájékoztató táblák domborított sémával, latin és Braille ábécés feliratokkal – 

Rossano Albatici 
 
A tájékoztató sematikus térképek vízszintes vagy ahhoz közeli helyzetben használhatók 
jól, mert ebben az esetben az orientáció egyértelmű. Függőleges vagy ahhoz közeli 
helyzetben a sematikus térkép csak akkor használható, ha egyértelmű az, hogy a 
használója merre fordul – például a peron hossztengelyének irányában áll vagy a bejárat 
a háta mögött vagy valamelyik oldalon van (9.38 és 9.37 ábrák). A térképről az „Ön itt 
áll” jelzés nem hiányozhat, vagyis készítésekor pontosan tisztában kell lenni azzal, hogy 
hová fogják felszerelni! A vezetősávok egyszerű és értelmezhető vonalvezetésűek 
legyenek, a túlburjánzó, mindenhonnan mindenhová vezető hálózat zavaró. 

 
9.38 ábra: Domborított falitérkép 



75 

10. INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG 

10.1. Bevezetés 

Egy középületben vagy közterületen alapvető kérdés a jó tájékozódás még az ép 
emberek számára is. Az érzékszervi vagy kognitív fogyatékossággal élők, de akár a 
nyelvet nem ismerők számára is fontos, hogy egyértelmű információkhoz jussanak, mi 
hol található, merre kell menni, vagy vészhelyzet esetén milyen magatartást kell követni.  
Az infokommunikáció a nem elektronikus hordozók segítségével megjelenített 
piktogramok, feliratok, felerősített vagy helyettesítő jelek kérdéseivel foglalkozik. 
 
10.2. Feliratok, egyezményes jelek 

Az egyezményes jelek körében közismert az akadálymentesség jele, egy kerekesszékben 
ülő ember ábrázolása, nem ritka az a téves értelmezés, mintha az akadálymentesség 
kizárólag csak a mozgáskorlátozottakra vonatkozna. Ez természetesen nem így van, az 
akadálymentességet az érzékszervi vagy kognitív fogyatékossággal élők csoportjaira is ki 
kell terjeszteni. 
Az akadálymentesség piktogramjának szabatos rajzát a 10.1 ábra négyzetrácsban 
ábrázolt képe mutatja. Megállapodás szerint az ábrán a figura mindig jobbra néz – ha a 
haladási irány ettől eltér, akkor azt esetleg kiegészítő táblán külön mutatni kell. 
 

   
10.1 ábra: Az akadálymentesség egyezményes jele 

 
Ezt a piktogramot számos helyen megtaláljuk. Fontos a megfelelő méret, a környezettel 
való kontraszt, a jó meg- vagy kivilágítás, esetenként a tapinthatóság. Jó esetben az 
ábra szöveges kiegészítés nélkül önmagáért beszél vagy elhelyezéséből (ajtólapon, 
ülések felett) egyértelműen következik az, hogy mire vonatkozik (10.2. és 10.3 ábrák). 
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10.2 ábra: Szöveg nélkül vagy minimális szöveggel egyértelmű piktogramok 

 
 

   
10.3 ábra: Megfelelő elhelyezés esetén egyértelmű piktogramok 

 
 
Az érzékszervi fogyatékosok számára vannak egyéb piktogramok is. Miután ezek 
vizuálisan észlelhetők, a látássérültekre vonatkozónak kérdéses az értelme, annál 
fontosabb viszont a hallássérültekre vonatkozó, amely azt jelzi, hogy az adott helyen 
indukciós hurok működik, tehát az arra alkalmas hallókészüléket átkapcsolva a hangzó 
információkhoz hozzá lehet jutni. 
 
 

  
10.4 ábra: A látás- és hallássérültek piktogramjai 

 
A feliratokat illetően első kérdés a betűkarakterek mérete – ezt az olvasási távolság 
függvényében a 10.5 ábrából állapíthatjuk meg. Fontos a karakterek egyszerű, tiszta 
rajza, a vonalvastagság, a karakterek és a háttér közötti kontraszt. Alkalmas típusoknak 
az Arial és a Verdana bizonyult, a 10.7 ábrán a középső sor Arial karaktereket mutat. 
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10.5 ábra: Az olvasási távolság és a 
minimális betűméret kapcsolata 

10.6 ábra: A túl vékony vagy túl vastag 
vonalak az olvashatóságot zavarják – dr. 

Ziva Kristl 
 

 A B 8 9 C G        A B 8 9 C G     A B 8 9 
C G. 

 

 A B 8 9 C G        A B 8 9 C G     A B 8 9 C G.  
 A B 8 9 C G      A B 8 9 C G           A B 8 9 C   

10.7 ábra: Az egyszerű karakterek jobban olvashatók  
 

Ahol mód van rá, az információt taktilis jelekkel, Braille-ábécével is meg kell ismételni 
(10.8 ábra). 

 
 

  
10.8 ábra: Vizuális és taktilis információ együttes alkalmazása 

 
 

10.3. Riasztás, kiürítés 

Az infokommunikáció egyik legfontosabb területét a vészhelyzetre, az épületek 
kiürítésére vonatkozó jelzések képezik. Ezen a téren a szakszerűtlenség, a hanyagság 
egyeseket gyilkossá, másokat áldozatokká tesz! 
Vészhelyzetben, például tűz esetén automatikus észlelőrendszerek vagy a kézi tűzjelzők 
adnak riasztást. A riasztás többnyire hangjelzés. A hallássérültek számára fontos, hogy a 
hangjelzés széles spektrumú legyen, hiszen a hallássérülés velejárója lehet, hogy csak 
bizonyos spektrumokban érzékelnek hangot. A siketek számára helyettesítő jelzést kell 
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biztosítani, ami nyilvánvalóan fényjelzés. Ez jobban észlelhető, ha villogó, ugyanakkor 
arra is számítani kell, hogy a villogó fény autistákból és epilepsziásokból rohamot válthat 
ki. A jelzés észlelésekor biztonságos helyre kell menekülni – az útvonalat vagy 
útvonalakat egyértelműen jelölni kell. 
 

  
 

10.9 ábra: A riasztás néhány eszköze – Wágner Károly 
 

   
10.10 ábra: A menekülési útvonal szokásos jelzése – Wágner Károly 

 
A menekülési útvonal szokásos jelzése – az ajtók feletti kivilágított piktogram – nem 
problémamentes: először a helyiség mennyezete alatt gyűlik össze a füst, ami miatt a 
jelzések láthatósága romlik (10.10 ábra). 
 

 
10.11 ábra: Lumineszkáló felületek, vezetősávok, padlófénysor – dr. Ziva Kristl 

 
Megbízhatóbb, sűrű füstben is észlelhető megoldás lumineszkáló felületek, vezetősávok 
alkalmazása, például lépcsők korlátainál, lépcsők éleinél, ajtótokok körül vagy egy villogó 
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padlófénysor (10.11 ábra). A látássérülteknek a taktilis vezetősávokon kívül a 
lépcsőkorlátokon alkalmazott taktilis jelzések is segíthetnek (10.12 ábra). 
 

 
10.12 ábra: A menekülési útvonal a korlátokon tapinthatóan is jelezhető 

 

   
10.13 ábra: Akadálymentes 
menekülési út jelzése – dr. 

Ziva Kristl 

10.14 ábra: Biztonsági 
felvonó jelzése – Wágner 

Károly 

10.15 ábra: A védett tér és 
szabadon tartásának jelzése 

– dr. Ziva Kristl 
 
Adott esetben az általános menekülési útvonal mellett egy külön menekülési utat kell 
kijelölni a fogyatékossággal élők számára, például ha az általános menekülési út egy 
része lépcső (10.12 ábra). Tűz esetén a felvonók használata veszélyes és tilos. A 
biztonsági felvonók riasztás esetén a földszintre mennek, csak kulccsal indíthatók, 
független áramforrással rendelkeznek, a kabint a tetőn át is el lehet hagyni, a kabinban 
létra van, az akna fala és ajtaja tűzgátló – ezt csak a kivonuló tűzoltók használhatják, 
többek között menekítésre (jele a 10.13 ábrán). Ritka a menekítő felvonók alkalmazása, 
amelyek a biztonsági felvonókhoz hasonló műszaki megoldásúak, de tűz esetén is bárki 
által használhatók. A biztonságos tér, ahová a menekülőket irányítják többnyire az 
épületen kívüli szabad terület, az eljutáshoz azonban szintek közötti különbségeket is le 
kell győzni, ami a fogyatékossággal élők menekülési esélyeit rontja. Amennyiben az 
épület függőleges síkokban több tűzszakaszra van osztva, akkor biztonságosnak 
tekintendő a veszélyeztetett szakaszból a szomszédosba menekülni, ehhez csak 
vízszintes útvonalon kell mozogni. Egy másik és komolyan figyelembe veendő megoldás 
az, hogy az épület minden szintjén egy védett teret alakítunk ki (jele a 10.14 ábrán) és a 
fogyatékossággal élőket ide irányítjuk. A tér védettsége ebben az esetben tűzgátló 
határolószerkezeteket és tűzgátló ajtót jelent. A védett helyiséget célszerű a lépcsőház 
(lehetőleg füstmentes lépcsőház) és a felvonó közelében kialakítani, hiszen a tartózkodás 
ott csak átmeneti, amíg a kivonuló tűzoltók a menekítést meg nem kezdik. Fontos, hogy 
a védett térben tartózkodók kommunikálni tudjanak a külvilággal, létszámukról, 
állapotukról tájékoztatni tudják a mentőosztagokat, ezért ott segélykérő telefont kell 
elhelyezni, tapintható kezelőszervekkel. Végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a 
normális esetben üresen álló védett teret ne használják átmenetileg sem raktározásra, 
megközelítési útvonalát ne torlaszolják el. 
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10.16 ábra: Az akadálymentes menekülési 

útvonal jelzése – dr. Ziva Kristl 
10.17 ábra: Segélykérő telefon a védett 

térben tapintható felirattal – dr. Ziva Kristl 
 
10.4. Menekítés 

A mozgássérültek menekítésének van olyan segédeszköze, amelyet a laikusoknak is illik 
ismerni: ez a menekítőszék (10.17 ábra). A menekítőszéket a felvonók előterében vagy a 
lépcsőházban célszerű tárolni: összecsukott állapotban egy lapos szekrényben vagy egy 
erősebb műanyag zsákban elfér. Egy mozdulattal kinyitható és használatra kész. A 
menekítőszékbe átültetett mozgássérültet biztonsági övekkel kell rögzíteni. A lépcsőn 
lefelé az eszközt tolni nem kell, inkább kissé vissza kell tartani, így használatához 
különösebb fizikai erőre nincs szükség. 
 

  
10.18 ábra: Menekülőszék tárolása és használata – dr. Ziva Kristl 

 

  
10.19 ábra: Vészkijárat pánikzárral 
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A tűzszakaszok közötti tűzgátló ajtók működése célszerűen automatikus: a tűzjelzéssel 
egy időben záródnak. Ennek ismert módja a súlyerő hatására történő csukódás: az ajtót 
elektromágnes rögzíti nyitott helyzetben, amely a jelzésre elenged. Az ajtó mozgásához 
szükséges területet ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni. 
A vészkijáratokat pánikzárral kell ellátni (10.18 ábra), ennek rudazata nem igényel 
különösebb műveletet, a megnyomáson kívül nyit akkor is, ha valakit esetleg a 
menekülők nekiszorítanak az ajtónak, amely kifelé nyílik. 
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11. EGYÉNI KÖZLEKEDÉS KÖZTERÜLETEKEN 

11.1. Járdák, gyalogutak 

A gyalogosközlekedés a helyváltoztatás megkerülhetetlen módja, mégha járműhasználat 
esetén csak rövid szakaszokra is korlátozódik. A „gyalogos” közlekedés alatt értendő 
minden, járműnek nem minősülő eszköz használatával járó helyváltoztatás, tehát a 
segédeszközökkel: protézissel, mankóval, járókerettel, kerekesszékkel történő 
helyváltoztatás is. A kifejezetten gyalogosforgalomra fenntartott utak mellett a 
párhuzamos gyalogos- és járműközlekedés, ezek keresztezése a fogyatékossággal élők 
számára számos problémát vet fel – az épített környezet alakításával a mozgás és 
látássérültek helyzete könnyíthető meg, noha az alkalmazott megoldásokat illetően a 
fogyatékossági csoportok igényei nem ritkán ellentmondásosak. 
A gyalogjárdák szélességét illetően a kerekesszékes közlekedés helyigénye a mértékadó 
(4. fejezet). Amennyiben nincs lehetőség a két kerekesszék egymással szembeni 
elhaladásához szükséges 180 cm vagy a megforduláshoz szükséges 150 cm széles sáv 
kialakítására, akkor belátható távolságon belül a kitéréshez, megforduláshoz öblöket kell 
kialakítani. A minimális szélesség 90 cm, ezen a tiszta méretet kell érteni, amihez 
hozzájön még a berendezési sáv (oszlopok, utcabútorok) és a biztonsági sáv a gyalogos- 
és a járműforgalom között, illetve az épület felőli oldalon az esetleges előlépcsők, 
portálok, falra szerelt berendezések által elfoglalt sáv. 
A járda burkolatával kapcsolatos követelmények nyilvánvalóak: csúszásgátlás, 
egyenletesség. Sajátos gond a járda keresztirányú lejtése, amire a vízelvezetés okán 
szükség van, de megnehezíti a kerekesszék irányítását, ezért ajánlott minimális értéken 
tartani (11.1 ábra). Fokozott nehézséget jelent a keresztirányú lejtés és a haladási 
irányban mutatkozó hosszirányú lejtés együtt, akár felfelé, akár lefelé haladunk. 
Az utcabútorokat (hulladékgyűjtő, levélszekrény, automaták) illetően az elérési 
magasságokat kell figyelembe venni (11.2 ábra). 
A látássérültek számára tájékozódási lehetőség a fal tövének vagy egy burkolatváltás 
(például aszfalt és gyep) határvonalának, vagy akár a járdaszegélynek a letapogatása 
hosszú fehér bottal, a kritikus helyeken azonban taktilis figyelmeztetésre van szükség. Itt 
esetleg egy szakaszon hosszanti vezetősávszakasz alakítható ki, erre merőleges sáv 
vezethet gyalogátkelőhöz, megállóhoz, fontosabb közintézmény bejáratához (11.3 ábra). 
Feltétlenül taktilis biztonsági sávra van szükség a gyalogos- és a járműközlekedés 
elválasztására, ha a kettő között nincs szintkülönbség. 
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11.1 ábra: A keresztirányú lejtés 

megnehezíti a kerekesszék irányítását 
11.2 ábra: Elérhető magasságú szelektív 

hulladékgyűjtők 
 

  
11.3 ábra: Vezetősávok a járdán 11.4 ábra: A belógó akadályok kockázata – 

dr. Mariana Brumaru 
 
A látássérültek számára balesetveszélyt jelentenek a falakról vagy oszlopokról belógó 
akadályok (11.4 ábra). Ha ilyenek alkalmazása elkerülhetetlen, akkor ezeknek a vetületi 
körvonalát a talajon vagy ahhoz közel kiemelt szegéllyel, korláttal jelezni kell. 
 
11.2. Szegélyrámpák 

Szegélyrámpákat a járda és az úttest között alakítunk ki gyalogátkelőhelyeknél, 
parkolóhelyeknél.  A szegélyrámpák lejtése 8% lehet, ha a járda és az úttest közötti 
magasságkülönbség nem haladja meg a 17 cm-t, 5 %, ha ennél nagyobb a magasság-
különbség. A szegélyrámpa hossza ebből számítható, ezen felül a járdán még annyi hely 
szükséges, amely a kerekeszék fordulásához elegendő. 
A 11.5 ábra teljes terjedelmében a járda és az útpálya közötti zöldsávban elhelyezett 
szegélyrámpát mutat, míg a 11.6 ábrán ugyanez a szegélyrámpa a járda szabad 
szélességét csökkentve került kialakításra, de hangsúlyozandó, hogy a szegélyrámpára 
történő ráforduláshoz mindkét változatban még 150 cm járdaszélességre van szükség. 
A járda és az úttest között 2 cm magasságú szegélyt kell kialakítani, egyrészt az úttestről 
történő vízelvezetéshez, másrészt (a taktilis jelzést követően) még egy utolsó 
kitapintható figyelmeztetésként a látássérültek számára, hogy a következő lépéssel már 
az úttesten lesznek. Ez a magasságkülönbség kerekesszékkel még legyőzhető. 



84 

  
11.5 ábra: Szegélyrámpa zöldsávon 

keresztül 
 

11.6 ábra: Szegélyrámpa a járda rovására 

  

11.7 ábra: Szegélyrámpa zöldsávon 
keresztül, példa 

11.8 ábra: Szegélyrámpa szabálytalan 
kialakítása 

 
A 11.6 ábra szerinti szegélyrámpánál a rámpa két szélét is ferde síkokkal le kell törni. Ez 
ugyan nem a legjobb megoldás sem a kerekesszékes, sem a gyalogló személyek 
számára, de még mindig kevésbé balesetveszélyes, mint a 11.8 ábra szerinti 
szabálytalan és veszélyes változat. 
A 11.9 ábra olyan megoldást ábrázol, ahol a járdát a szűkös szélességi mérete miatt 
teljes szélességben a gyalogátkelő szintjére süllyesztették. 
Mindhárom esetben vagy közbenső gyalogátkelőhelyekről, vagy parkolóhoz vezető 
szegélyrámpáról van szó, ahol a gyalogátkelő teljes szélességében történt a 
szegélyrámpa elhelyezése, illetve a járdasüllyesztés. Parkolóhoz vezető rámpa esetében 
a szélességi méret legalább 90 cm. 
 

 

 
11.9 ábra: A teljes járda lesüllyesztése 11.10 ábra: Átlós irányba vezető rámpa, 

előforduló, de hibás megoldás 
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11.11 ábra: A teljes sarokív lesüllyesztése 

 
11.12 ábra: Az úttestre benyúló rámpa 

 
A 11.10 ábrán a szegélyrámpa a járda íves szakaszán került elhelyezésre, a 
kereszteződésben átlós irányban kezdődő áthaladást kikényszerítve. Ez előfordul, de több 
szempontból balesetveszélyes és hibás megoldás! 
A 11.11 ábrán a járdaív teljes hosszában és a gyalogátkelőhely előtt, a járda teljes 
szélességében lesüllyesztésre került, a balesetek megelőzése végett az íves szakaszon 
korlátot, terelőoszlopokat kell elhelyezni. 
A 11.12 ábra szerinti megoldásban a rámpa benyúlik az úttestre, ez akkor jó megoldás, 
ha a járda mellett parkolósáv húzódik és alkalmazható az akadálymentes parkolók 
esetében is. 
 
 

 
11.13 ábra: Az átlósan elhelyezett szegélyrámpára felhajtva az egyik kerék a levegőbe 

kerül 
 
Az átlósan elhelyezett rámpára is normális esetben az úttengelyre merőleges irányból 
hajtunk fel vagy így hajtunk le, hacsak nem akarunk a kereszteződés központja felé 
menni, ebben az esetben az egyik kerék a levegőbe kerül, a kerekesszék nem 
irányítható. 
Szegélyrámpák esetében nem ritka a túl meredek kialakítás. Ez akár a fel-, akár a 
lehajtás esetén azzal járhat, hogy a lábtartó felakad, emellett gondoljuk meg, hogy egy 
ilyen szögben álló kerekesszékben egyensúlyozni sem egyszerű. Éppen a felborulás ellen 
alkalmaznak többen a kerekesszék vázán hátul két kis borulásgátló görgőt (a 11.15 
ábrán pirossal jelölve), ami a hanyattesést gátolja – de pont ezek a borulásgátló görgők 
tehetik lehetetlenné a lehajtást, ha a szegélyrámpa túl meredek és az úttest domborulata 
(a vízelvezetés céljából) túl nagy. Egy bizonyos helyzetben a kerekesszék a 
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bolygókerekeken és a borulásgátló görgőkön támaszkodik fel, a hajtott kerekek a 
levegőbe kerülnek. 
 
 

 
 

11.14 ábra: A túl meredek szegélyrámpa előre látható következményei – Igali Zsófia 
 

 
11.15 ábra: A borulásgátló is felakadhat 

 
A szegélyrámpa tipikusan az a megoldás, amely a kerekesszék-használóknak 
nélkülözhetetlen, a látássérültek számára viszont veszélyes. Miután a járdaszegély nem 
érzékelhető, az útestre való lépésre a látássérülteket taktilis burkolattal kell 
figyelmeztetni. Megjegyzendő, hogy a mozgássérültek csoportjában sem egyértelmű a 
megítélés: protézissel járó térd felett amputáltak számára a rámpán való mozgás 
nehezített. 
 
11.3. Gyalogátkelők 

A gyalogátkelőket (zebrákat) általában az úttest szintjén alakítják ki. A járda és az úttest 
közötti szintkülönbség legyőzésre a szegélyrámpák szolgálnak. Ha gyalogátkelő 
útkereszteződésben van, akkor a 11.16 ábra szerinti kialakítás ajánlott. Célszerű, ha a 
zebrák a járdaszegélyek vonalainak metszéspontjától kissé távolabb vannak – ha a 
zebrán áthaladó vak nem pontosan merőlegesen menne az úttest középvonalára, hanem 
eltérne a kereszteződés középpontja felé, akkor kisebb a kockázata annak, hogy a 
párhuzamos gépkocsiforgalomba keveredik. 
A 11.10 ábra szerinti megoldás veszélye – a korábban említettek mellett – az, hogy a 
kerekesszékes átlósan, a kereszteződés középpontja felé indul, a helyes irányba már az 
úttesten kell elfordulnia – még jelzőlámpás szabályozás esetén is a két úttest egyikén 
járműforgalom van. 
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11.16 ábra: Gyalogátkelő útkereszteződésben – a helyes kialakítás – dr. Mariana 

Brumaru 
 
Többsávos út esetén célszerű lehet az átkelést két ütemre osztani. A kettő között 
járdasziget alakítható ki, szegélyrámpákkal, taktilis jelzésekkel (11.17 ábra). Szintváltás 
nélkül, tehát járdasziget helyett terelőszigetek között is kialakítható az átvezetés. 
 

 
 

11.17 ábra: Járdasziget két ütemben történő átkeléshez – dr. Mariana Brumaru 
 

 

  
11.18 ábra: Taktilis jelzés terelőszigetek 

közötti átvezetésnél – dr. Mariana Brumaru 
11.19 ábra: Átvezetés szerviz úttal 

kialakított kereszteződésnél – dr. Mariana 
Brumaru 
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Ha a terelősziget keskeny, a köztes átvezetősáv teljes felületét, ha 120 cm-nél 
szélesebb, akkor az átvezetés kezdetét és a végét célszerű taktilis burkolattal jelölni 
(11.18 ábra). 
 

  
11.20 ábra: Jelzőlámpás gyalogos átkelő és kezelő szerve – dr. Mariana Brumaru 

 

 
11.21 ábra: Sínfejeknél megengedhető hézagok 

 

 
11.22 ábra: Járdaszintre emelt gyalogátkelő – dr. Mariana Brumaru 

 
Hasonló módon kell eljárni akkor, ha  a kereszteződésben a kanyarodó forgalom számára 
szervizutat alakítanak ki (1.19 ábra). 
Jelzőlámpás kereszteződés esetén a látássérülteket hangjelzés informálhatja a szabad 
jelzésről. Ha a lámpát a gyalogosok kapcsolhatják, a kezelőszervet elérhető 
magasságban, tapintható jelzéssel és kézfejjel is működtethető, nagyméretű gombbal 
kell kialakítani (1.20 ábra). 
Ha a keresztezendő úttesten sínek vannak, a megengedhető hézag 60 mm lehet (11.21 
ábra). 
Csillapított forgalmú utakon a mozgássérültek számára kényelmes megoldást jelent, ha 
az átkelőt emeljük járdaszintre (vagyis a gépkocsik számára készül ehhez rámpa, a fekvő 
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rendőrhöz hasonlóan). A látássérültek számára taktilis burkolattal kell jelezni, hogy a 
járdáról az úttestre lépnek (11.22 ábra). 
 
11.4. Parkolók 

A mozgássérültek akár vezetőként, akár utasként közlekedhetnek gépkocsival. Számukra 
közhasznú épületeknél külön parkolóhelye(ke)t kell kialakítani, ezek számát előírások 
rögzítik. Az akadálymentes parkolókat a bejárathoz, mélygarázsokban a felvonóhoz közel 
kell kijelölni. A gépkocsi és a fal között a kerekesszékes haladás számára elegendő helyet 
kell hagyni (11.23 ábra). 
A kerekesszékes vezetőnek az összecsukott kerekesszéket a kocsiból ki kell venni, az 
ajtó mellé helyezni és kinyitni, ehhez a gépkocsi ajtaját is teljes szögben ki kell nyitnia 
(11.24 ábra). Átülés után kisebb manőverekkel esetleg kivesz valamit a csomagtartóból, 
majd bezárja a kocsit. Mindehhez elegendő helyre van szükség és az is fontos, hogy a 
parkoló lehetőleg vízszintes sík legyen, hiszen ha a gépkocsi a lejtőn orral felfelé áll, 
akkor az ajtaja vissza akar csukódni, a kerekesszék pedig, amikor a gépkocsi mellé tette, 
akármilyen lejtő irányában el akar gurulni. 

  
11.23 ábra: Akadálymentes parkoló 

oldalnézete 
11.24 ábra: A kiszállás helyigénye 

 

  
11.25 ábra: Takarékos alaprajzi elrendezés 11.26 ábra: Akadálymentes parkoló jelzése 

– dr. Mariana Brumaru 
 
Merőleges beállás esetén helytakarékosabb megoldás, ha csak minden második 
parkolóhely között biztosítjuk a kerekesszékes manőverezéshez szükséges sávot, ezzel 
az jár, hogy az egyik gépkocsinak orral, a másiknak farral kell a járdához állnia (11.25 
ábra). 
A mozgássérülteknek fenntartott parkolókat az útburkolaton és szemmagasságban jelölni 
kell (11.26 ábra). 
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12. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

12.1. Villamos 

Az akadálymentes közlekedés három technikai feltételen múlik: a járműveken, a 
létesítményeken és az információn. A negyedik, nem kevésbé fontos feltétel az emberi 
tényező a közlekedési dolgozók és az utasok részéről egyaránt. 
Az információt illetően a jól értelmezhető térképek, hálózatsémák, menetrendek, 
másrészt ezek hozzáférhetősége látássérültek által is jól olvasható formában, vakok 
számára tapintható és hangzó formában, kognitív problémákkal küzdők és a nyelvet nem 
ismerők számára is világos piktogramokon. Az információszolgáltatás a létesítményeken 
(megállóhelyeken) és a járműveken is lehetséges és kívánatos. 
 

   
12.1 ábra: Magas, félmagas és normál peron 

 

 
 

12.2 ábra: Alacsonypadlós villamos normál 
peronra lehajtott rámpával 

12.3 ábra: Valóban alacsonypadlós 
villamos Strassbourgban 
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Fontos a járművek és a létesítmények összehangoltsága. Akadálymentesnek vagy a 
magas peron, vagy az alacsonypadlós járművek tekinthetők. Ez nyilvánvalóan egységes 
járműparkot és létesítményeket igényel. 
 

  
12.4 ábra: Jegykiadó és kezelőautomaták 

elérhető kezelőszervekkel, kis hajlású 
rámpával a normál peronra 

12.5 ábra: Normál peron a járműajtók és a 
biztonsági sáv taktilis és vizuális 

jelölésével 
 

Átmeneti megoldás a villamos és a járdasziget között alkalmazott, a jármű padlójából 
kihúzott rámpa (12.2 ábra). Igazi alacsonypadlós villamost mutat a 12.3 ábra, amelyhez 
normál magasságú vagy annál is alacsonyabb peronok tartoznak. A megállóhelyek 
berendezései akadálymentesek (12.4 ábra), a közlekedő- és biztonsági sávok, a 
járműajtók helyei taktilisan és kontrasztosan jelzettek. Az ajtók és ezen belül azoknak a 
jelzése a peronon, amelyek kerekesszékesek és babakocsival közlekedők számára 
használható utastérbe vezetnek, meggyorsítják a felszállást és ezzel rövidítik az 
eljutáshoz szükséges időt (12.6 ábra). 
 

  
12.6 ábra: A járműajtók taktilis és vizuális jelzése a peronon gyorsítja a beszállást 

 

12.2. Városi autóbusz 

Autóbuszok és trolibuszok esetében az alacsony padló műszaki okok miatt nem lehet 
annyira alacsony, mint a villamosok esetében. Ezen segít, ha álló helyzetben a jármű 
hidraulikus rendszer használatával lesüllyeszthető („térdelő busz”). A szokványos 
padlószintű járművekhez applikált rámpák használata egyrészt meglehetősen 
körülményes (12.7 és 12.8 ábrák, másrészt az eredmény mindennek nevezhető, csak 
akadálymentes megoldásnak nem, (12.9 ábra), ezért csak kényszermegoldásként lehet 
eltűrni. 
A járműre nem elég csak feljutni, majd leszállni. A kerekesszékes utas számára az 
ajtóhoz közel alapterület kell, biztonsági övre és rögzítési pontokra, valamint a 
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kerekesszékből elérhető leszállást jelző, segélyhívó gombra is szükség van. A 
kapaszkodók, jegyérvényesítő készülékek kontrasztos színezése kívánatos (12.10 ábra). 
 

  
12.7 ábra: Lehajtható rámpa 12.8 ábra: Kihúzható és lapozható rámpa 

 

  
12.9 ábra: A szintkülönbség alig használható megoldáshoz vezet 

 

  
12.10 ábra: Kontrasztos elemek és kerekesszék-rögzítő heveder a jármű belsejében 

 

Az úttesthez viszonyítva magas járdaszint nyilván mérsékli a gondokat, de ehhez 
szorosan beállni a gumiabroncsok sérülése nélkül nem könnyű. E problémát küszöböli ki 
a 12.11 ábra szerinti profilú járdaszegély. 
A megállóban a felszálláshoz szükséges helyigény számítása egyszerű, az eredmény 
meglepő lehet. Ezt egy példával mutatjuk be. Tételezzük fel, hogy a járda és a jármű 
padlója közötti szintkülönbség csak 10 cm, ami igen kedvező eset. A kis szintkülönbségre 
tekintettel 8% lejtésű rámpa alkalmazható. Ennek a rámpának a vízszintes vetületi 
hossza 1,25 m. A feljutáshoz a kerekesszékkel a rámpa alsó éle elé kell állni, a rámpa 
hossztengelyének irányába fordulva, tehát még annyi helyre van szükség, mint amennyi 
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a kerekesszék hossza (és esetleg a mögötte álló segítő személy helyigénye), vagyis 
összesen 2,5-3 m helyre van szükség a járdán (12.12 ábra). 
 

 

 
 

12.11 ábra: A beállást megkönnyítő profilkő járdaszegély 
 

 
12.12 ábra: Buszmegálló alaprajza – dr. Mariana Brumaru 

 
Miután ilyen szélességű járda ritkán biztosítható (különösen akkor, ha a megálló öbölben 
van, azaz az eredeti járdaszélesség az öböl miatt eleve 2,5 m-rel csökken) különösen 
figyelni kell arra, hogy a kerekesszékes felszállásra kijelölt ajtó előtti sávban semmiféle 
akadály se legyen, a megállót jelző és a menetrendi táblát tartó oszlop, jegykiadó 
automata ezen a sávon kívül legyen, az esetleges pad vagy fedett váró ettől a sávtól 
elcsúsztatva kerüljön elhelyezésre. 
Célszerű, ha a kerekesszékesek számára jelzett ajtóhoz kontrasztos és taktilis jelzések is 
elvezetnek, így a látássérültek is a járműnek ugyanazt az ajtaját használják. Ez nem 
annyira a mozgásuk miatt szükséges, hanem inkább azért, mert elvárható, hogy a 
járművezető fokozottabban figyeljen az ott fel- és leszálló utasokra. 
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12.3. Távolsági autóbusz 

A távolsági forgalomban közlekedő autóbuszok megkülönböztetése két szempontból 
indokolt. 
Az egyik az, hogy nem feltétlenül lehet az útvonala mentén azonos és megfelelő módon 
kiépített megállóhelyekre számítani (különösen nem alkalmi, bérelt charter járatok 
esetében). A rámpák vetületi hossza (az előző gondolatmenet alapján számolva) például 
20 cm szintkülönbség esetén (amikor a lejtés már csak 5% lehet) 4 m, ehhez jön még az 
alsó végén vele szembenálló kerekesszék hossza. Nyilvánvaló, hogy ezen a gondon csak 
a busz tartozékát képező emelőberendezéssel lehet segíteni. A 12.13 ábra a csomagtérbe 
épített megoldást mutat a használat négy különböző fázisában. A 12.14 ábra olyan 
megoldást mutat, amely autóbuszok és vasúti kocsik megfelelően erősre méretezett 
ajtajára van szerelve. 
A másik különbség az, hogy a távolsági autóbuszok országúton, autópályán nagy 
sebességgel és az ezzel járó nagyobb gyorsításokkal, lassításokkal, centrifugális 
hatásokkal) haladnak, így a kerekesszékek rögzítésére a járművön belül fokozottabb 
figyelmet kell fordítani (2.15 ábra). 
 

  

 

 
 

 
 

 
12.13 ábra: Távolsági buszon alkalmazott emelőszerkezet 
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12.14 ábra: Buszokon és vasúti kocsikon 
alkalmazható emelőszerkezet 

12.15 ábra: A kerekesszék biztonságos 
rögzítése (a képen elektromos kerekesszék) 

 
 
12.4. Vasút 

A vasúti forgalomban a kerekesszékes utasok fel- és leszállása kétféle módon 
biztosítható: vagy az állomásokon áll rendelkezésre mobil emelőlap, vagy a vasúti kocsik 
tartozéka az emelőlap. 
Az első változatban gördíthető, mechanikus vagy hidraulikus emelőkről van szó. Az 
utazás jelentős logisztikai gondokkal jár: a személyzetnek előre tudnia kell, mikor, melyik 
vonattal érkezik vagy indul kerekesszékes utas, az emelőt időben a megfelelő helyen elő 
kell készíteni. 
Ha az emelő a vasúti kocsi tartozéka, akkor nyilvánvalóan a berendezés is és a 
szerelvényen utazó személyzet is rendelkezésre áll. Természetesen elegendő 
szerelvényenként csak egy kocsiban biztosítani az emelőt, ugyanebben a kocsiban 
viszont a kerekesszékek számára elegendő helyet, rögzítési lehetőséget és 
akadálymentes WC-t is biztosítani kell. 
 

  
12.16 ábra: A vasúti kocsi peronja alól kihúzható emelőszerkezet (Svédország) 
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12.17 ábra: Akadálymentes WC a vasúti kocsiban 

 
Akadálymentes vasúti kocsikat a MÁV is üzemeltet. A felszálláshoz kétszárnyú, középen 
nyíló ajtók szolgálnak, bőséges szabad szélességgel. Az előtérben mindkét oldalon 
huzattal letakart emelőberendezés található. Az utastérben elegendő hely van 
kerekesszékes manőverekre. A WC nagy szabad szélességű tolóajtóval nyílik, 
kapaszkodókkal, segélyhívóval ellátott (12.18–12.21 ábrák). 
 

  
12.18 ábra: Középen felnyíló kétszárnyú 

ajtó 
12.19 ábra: Emelő mindkét oldalon 
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12.20 ábra: Utastér részlete 12.21 ábra: WC, kapaszkodó, segélyhívó 

 
 
12.5. Állomások 

Az állomásokra, pályaudvarokra vonatkozó követelmények az előzőek alapján magától 
értetődőek. Fontos a jó infokommunikáció (12.22 ábra), a kontrasztos és taktilis 
vezetősávok rendszere (12.23 ábra), a láb- és térdszabad, megfelelő, esetleg állítható 
magasságú ügyfélszolgálati pultok (12.24, 12.25 ábrák), az akadálymentes gyalogos 
közlekedési útvonalak és WC-k biztosítása. 
 

 
12.22 ábra: Taktilis eligazító tábla távolsági buszpályaudvaron 
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12.23 ábra: Taktilis vezető- és biztonsági sávok a peronon 

 

  
12.24 ábra: Térdszabad pultok a 

jegypénztárban 
12.25 ábra: Állítható magasságú pult  

 
12.6. Taxi 

A taxiszolgáltatás a tömegközlekedés része. A kerekesszékes utasok számára elvileg 
három megoldás lehetséges: 

 az utas a kerekesszékből átül a gépkocsiba – ehhez viszonylag jó mozgáskészség 
kell és a kerekesszéknek a csomagtérbe helyezéséhez személyi segítő vagy a 
vezető közreműködése szükséges, a kerekesszéknek összecsukhatónak kell 
lennie; 

 az utas a kerekesszékből a gépkocsiban ül át, ehhez tágas belső tér és 
kapaszkodók kellenek – ez az ismert londoni típusú taxikban megoldható; 

 az utas a kerekesszékkel hajt be a gépkocsiba és a kerekesszékben marad, 
amelyet hevederekkel rögzítenek. 

A második és harmadik változatban rámpára van szükség, amely lehet a 
csomagtérben szállított összehajtható mobil rámpa vagy beépített, kihúzható-
lehajtható megoldású. 
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12.26 ábra: A gépkocsi padlója alól kihajtható rámpa (hagyományos londoni típusú taxi) 
 

 
12.27 ábra: Ebben a változatban az utas a kerekesszékben marad, amelyet a 

gépkocsihoz hevederekkel rögzítenek 
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