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1. JÁRDÁK, GYALOGOS FELÜLETEK, ZÖLDTERÜLETEK 

 

OTÉK 27. § 

(2) A zoldteruletnek kozutrol, kozterről kozvetlenul - kerekesszekkel es 

gyermekkocsival is - megkozelithetőnek es hasznalhatonak kell lennie. 

 

A járdának, csúszásmentesnek és lehetőleg padkával ellátottnak kell lennie. Minimális 

szélessége 1,20 m, mely biztosítja a biztonságos kerekes székes közlekedést. Akadálymentes 

közlekedőknek kontrasztos és vagy járdasíkból kiemelkedőnek kell lennie, hogy a vakvezető 

bottal érzékelni lehessen. 

        
 

2. PARKOLÓK 
 

OTÉK 42. § 

… 

(3) A (2) bekezdes szerint szamitott minden megkezdett 50 db varakozohelyből 

legalabb egyet a mozgasukban korlatozottak reszere kell kialakitani, amelyekből 

legfeljebb negy helyezhető kozvetlenul egymas melle. 

(4) Autobusz-varakozohelyet kell letesiteni - a (2) bekezdesben előirtakon tulmenően - 

a) minden olyan epitmenyhez 200 latogatonkent, vasarlonkent, illetőleg 

ferőhelyenkent, ahol ilyen rendszeres forgalomra szamitani kell; 

…. 

Az ilyen epitmenyek főbejaratanal biztositani kell legalabb egy, mozgaskorlatozottakat 

is szallito autobuszbol tortenő biztonsagos kies beszallas lehetőseget. 

 

Jelen esetben elégséges 1db akadálymentes parkolót készíteni. A bejáratokhoz legközelebbit 

kell akadálymentesen kialakítani. Az akadálymentes parkoló legkisebb szélessége 3,60 m, 

mely egyik oldalról akadálymentesen megközelíthető. Lehetőség szerint, felfestéssel és táblás 

jelzéssel a helyét jelölni kell.  
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3. AZ ÉPÜLET ÉS FŐBEJÁRATA AKADÁLYMENTES MEGKÖZELÍTÉSE 

 

OTÉK 63. § 

(1) Az epitmenyek szintkulonbsegeit a biztonsagos gyalogos kozlekedes es az epitmeny 

előirt időn beluli kiuritesenek lehetőve tetele celjara lepcsővel es/vagy lejtővel kell 

athidalni. Időszakos hasznalat (pl. uzemi ellenőrzes) celjara hagcso es rogzitett letra 

letesithető. 

(2) A kozhasznalatu epitmeny akadalymentes hasznalatu reszei, bejarata es kiuritesi 

utvonala szintkulonbsegenek athidalasara a lepcsőn kivul legalabb egy helyen 

akadalymentes kozlekedest biztosito megoldasrol is gondoskodni kell oly modon, hogy 

a kozlekedes az epitmeny rendeltetesszerű hasznalatat ne akadalyozza. 

(3) A szintkulonbseg-athidalok jarofeluleteit csuszasgatlo modon kell kialakitani. 

 

A padkák méreteit ellenőrizni kell. Szükség esetén, akadálymentes kialakításukról 

gondoskodni kell rámpák építésével. 

 

4. SZINTKÜLÖNBSÉG ÁTHIDALÁSA, RÁMPÁK, LÉPCSŐK ÉS KORLÁTOK 

 

OTÉK 64. § 

(1) A lepcsőt, rampat es lejtőt ugy kell tervezni es megvalositani, hogy az tegye 

lehetőve a hasznalok biztonsagos kozlekedeset 

    OTÉK 66. § 

(2) Akadalymentes kozlekedeshez a lejtőt es a rampat ugy kell tervezni es 

megvalositani, hogy 

a) a legfeljebb 17 cm-es szintkulonbseg athidalasahoz legfeljebb 8%-os (1:12) lejtesű 

legyen, 

b) a 17 cm-nel nagyobb szintkulonbseg athidalasahoz legfeljebb 5%-os (1:20) lejtesű 

legyen, 

c) egy lejtőkar, rampakar legfeljebb 0,45 m szintkulonbseget hidaljon at, 

d) a lejtőkar, rampakar indulasanal es erkezesenel legalabb 1,50 m atmerőjű 

vizszintes szabad terulet biztositott legyen, 

e) a tobbkaru lejtő, rampa attekinthető mellveddel keruljon kialakitasra, 

f) a lejtőhoz, rampahoz ket fogodzkodoval ellatott korlat legyen biztositva a 

jarofelulettől mert 0,70 m es 0,95 m magassagban, es az 1,50 m-nel szelesebb lejtőnel, 
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rampanal mindket oldalon kapaszkodot kell elhelyezni es a pihenők menten 

megszakitas nelkul tovabbvezetni, 

g) szabadban csapadektol vedetten, ennek hianyaban megfelelő csuszasgatlo 

bordazattal legyen kialakitva, valamint 

h) epitmenyen belul a tobbkaru lejtő, rampa legfeljebb 1,80 m szintkulonbseget 

hidalhat at. 

    OTÉK 67. § 

(3) A kozhasznalatu epitmenyben az akadalymentes hasznalatu kozlekedeshez 

a) a lejtőkarok hosszaban legfeljebb 9,00 m vizszintes hossz utan pihenőt kell 

beiktatni, amelynek hossza legalabb 1,50 m legyen, 

b) ha a lejtő jarovonala tortvonalu, akkor a torespontoknal legalabb 1,50x1,50 m 

szabad terulet biztositando a kerekesszek fordulasahoz, 

c) tobb karu lejtők eseteben legalabb minden masodik kar utani pihenőn legalabb ket 

kerekesszek talalkozasahoz szukseges szabad hely biztositando. 

    OTÉK 68. § 

(1) Az epitmenyben, epitmenyreszben minden olyan padloszintet, amelynek hasznalata 

soran a hasznalokra nezve a kieses, leeses kockazata fennall, a biztonsagos hasznalat 

erdekeben korlattal vagy mellvedfallal kell ellatni. A korlatot ugy kell tervezni es 

megvalositani, hogy egy 120 mm atmerőjű targy ne ferjen at a nyilasain, es ne 

tartalmazzon felmaszast elősegitő, fellepőkent szolgalo elemeket. A korlatot, 

mellvedfalat az előirt vizszintes terhelesek elviselesere alkalmas szerkezettel kell 

kialakitani,szukseg eseten figyelembe veve a tolongo tomeg okozta hatasokat is. Az 

uvegezest tartalmazo korlatot biztonsagi uvegezessel 

kell kialakitani. 

(2) A biztonsagos gyalogos kozlekedes celjara az 1,0 m-nel hosszabb vizszintes 

vetuletű lepcsőt, rampat, lejtőt fogodzkodoval kelltervezni es megvalositani. Azt a 

lepcsőt, rampat, lejtőt, amelynek a jarofelulete a csatlakozo terepszintnel 

a) legfeljebb 0,17 m-rel magasabban van, a fogodzkodon felul megfelelő meretű 

lecsuszas elleni vedőperemmel, 

b) legalabb 0,95 m-rel magasabban van, lecsuszast gatlo korlatkialakitassal vagy 

mellvedfallal kell tervezni es megvalositani. 

 

A tervezett rámpa az előírásoknak megfelel. Lépcső kialakításánál akadálymentesítés nem 

indokolt, hiszen rámpával kiváltjuk a szintkülönbség leküzdését.  

Építésénél a következő pontokat kell figyelembe venni. 

 Megfelelő vízelvezetésről gondoskodni kell, a folyóka és vagy lefolyó a végleges 

burkolati síktól minimálisan térhet el. (Vízelvezetéshez szükséges mértékben lehet 

lejjebb, maximálisan 0,5 cm) 

 A rámpa külső szélein minimum 5cm magas padka kialakítása szükséges bolygó 

kerekek lefutása ellen. 

 A burkolat töréseinél kontrasztos jelzés javasolt 

 Korlát kialakításánál a felfogatási pontok alul legyenek kialakítva, biztosítva ezzel a 

folyamatos kapaszkodás lehetőségét. A kapaszkodó és korlátoszlop között minimum 5 

cm hézag legyen. 

 Rámpák után a pihenő illetve forduló felületen ellenlejtés javasolt visszagurulás ellen. 
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5. FELVONÓ, EMELŐLAP, KORLÁTLIFT 

 

Ennél az épületnél a szintkülönbségekből adódóan és funkciót tekintve nem indokolt felvonó, 

emelőlap illetve korlátlift alkalmazása. 

 

6. AZ ÉPÜLETBE VALÓ AKADÁLYTALAN BEJUTÁS, NYÍLÁSZÁRÓK 

KIALAKÍTÁSA 

 

OTÉK 61. § 

(4) Akadalymentes hasznalatnal a meglevő kozhasznalatu epitmeny eseteben a 20 mm-

nel magasabb kuszobot lejtős kialakitassal kell ellatni. 

OTÉK 62.§ 

(5) A kozhasznalatu epitmenyben az akadalymentes kozlekedesre is alkalmas falnyilas 

vagy ajto szabad merete 0,90/1,95 m-nel kisebb nem lehet. 

(6) Az akadalymentesseg erdekeben az ajto beepiteset ugy kell megtervezni es 

megvalositani, hogy az ajto azon az oldalan, ahova nyilik, a zarszerkezet felőli reszen 

legalabb 55 cm szeles, a masik oldalon legalabb 30 cm szeles szabad sav legyen 

biztositva a nyilas tokbelmereten felul. Az ajto pant felőli oldalan a burkolt 

falfelulettől valo tavolsag legalabb 10 cm legyen. 

…. 

(10) Akadalymentes hasznalatra konnyen kezelhető, nagy erőkifejtest nem igenylő 

nyilaszarokat kell beepiteni, szukseg eseten automatikus nyitast biztositva. 

(11) A nagy uvegfeluletek, uvegajtok olyan vastagsaguak es szerkezetűek legyenek, 

amelyek biztonsagot nyujtanak minden epitmenyhasznalo szamara. A serulesveszely 

elkerulese erdekeben a nagy uvegezett feluleteket, uvegajtokat 1,00-1,50 m magas 

savban erzekelhető jelolessel kell ellatni. 

 

A két főbejárat tervezett szélessége megfelelő. Ezeket akadálymentes süllyesztett küszöbbel 

kell ellátni amely, megkönnyíti, az épületbe jutást kerekesszékkel illetve nem okoz 

botlásveszélyt. 
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Üvegportálokat láthatóvá kell tenni kontrasztos jelzéssel vagy homokszórt felületekkel abban 

a magasságban, ahol ez veszélyforrás lehet. 

           

 
 

7. ÉPÜLETEN BELÜLI AKADÁLYTALAN KÖZLEKEDÉS 

 (HELYISÉGEK MÉRETEI, KIALAKÍTÁSA) 
 

    OTÉK 54. §  

(1) Az epitmenyt es annak reszeit ugy kell tervezni, megvalositani, ehhez az epitesi 

termeket, epitmenyszerkezetet es beepitett 

berendezest ugy kell megvalasztani es beepiteni, hogy a rendeltetesszerű hasznalathoz 

biztonsagos felteteleket nyujtsanak, es 

ne okozzanak balesetet, serulest, peldaul 

a) elcsuszast, elesest (pl. kozlekedes kozben), 

b) megbotlast, mellelepest (pl. nem megfelelő vilagitas miatt), 

c) leesest (pl. varatlan szintkulonbseg, vagy korlat, mellvedfal hianya, kialakitasi 

hibaja miatt), 

d) fejserulest (pl. nem megfelelő szabad belmagassag, szabad keresztmetszet miatt), 

e) utkozest (pl. nem megfelelő megvilagitas, tartalek vilagitas hianya, tukroződes 

miatt, vagy epitmenyen beluli jarműmozgasbol), 

f) egesi serulest (pl. vedelem nelkuli forro felulettől, folyadektol, gőztől), 

g) aramutest (pl. foldelesi, szerelesi hibabol, vagy villamcsapas miatt), 

h) robbanast (pl. energiahordozo, hőtermelő vezetek, berendezes hibaja miatt), 

i) elakadast, beszorulast (pl. szűkos meretű terek vagy nyilasok miatt). 

    OTÉK 54/A. § 
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(1) A tervezesi programban meg kell hatarozni a kozhasznalatu epitmeny azon 

epitmenyreszeit, amelyeknel az akadalymentes hasznalatot biztositani kell. Az 

akadalymentes hasznalathoz olyan jelző-informacios rendszert kell alkalmazni, amely 

a 

rendeltetesszerű hasznalo fogyatekos szemelyt segiti az epitmeny, epitmenyresz 

hasznalataban. 

(2) Az elsődlegesen fogyatekos szemelyek hasznalatara szolgalo epuletet, epuletreszt, 

onallo rendeltetesi egyseget es helyiseget az akadalymentes hasznalatot biztosito 

modon kell tervezni es megvalositani. 

OTÉK 61. § 

(1) Az epitmenyek helyisegeit, tereit a rendeltetesuknek es a vonatkozo balesetvedelmi 

,munkavedelmi , tűzvedelmi,kozegeszsegugyi kovetelmenyeknek is megfelelő padloval 

kell tervezni es megvalositani. 

(2) A jarofeluleten alkalmazott racs (pl. taposoracs, lepcsőfok) legfeljebb 20x20 mm 

osztasu lehet. Menekulesi utvonalon nem alkalmazhato racs. 

(3) A kozhasznalatu epitmeny akadalymentes hasznalatra szolgalo belső kozlekedőit es 

tereit osszefuggő csuszasgatlo padloburkolattal kell ellatni. 

(4) Akadalymentes hasznalatnal a meglevő kozhasznalatu epitmeny eseteben a 20 mm-

nel magasabb kuszobot lejtős kialakitassal kell ellatni. 

(5) A jarofeluleten alkalmazott hezagos burkolat osztasat ugy kell megvalasztani, hogy 

az a rendeltetesszerű es biztonsagos hasznalatra alkalmas legyen, tovabba serulest, es 

anyagi kart ne okozzon. 

    OTÉK 75. §  

(4) A kozhasznalatu epitmeny mindenki altal hasznalt reszeiben a kapcsolokat, a jelző 

es műkodtető berendezeseket, valamint a telefonokat a padloszinttől szamitott 0,90-

1,10 m kozotti magassagban kell elhelyezni. 

 
 

8. AKADÁLYMENTES ILLEMHELY 
 

    OTÉK 99.§ 

… 

(5) A kozhasznalatu epitmeny es az (1) bekezdes szerinti terulet akadalymentes 

hasznalatahoz nemektől fuggetlen, kerekesszeket es mas segedeszkozt hasznalo 

szemelyek reszere alkalmas illemhelyet kell letesiteni, amelyek szamat a tervezesi 
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programban rogziteni kell. Az akadalymentes hasznalat celjara szolgalo illemhely 

meretenek, berendezesi targyai elhelyezesenek es kialakitasanak biztositania kell a 

rendeltetesszerű hasznalatos a WC-csesze minimum harom modon (szemből, oldalrol, 

atlosanszemből)tortenő megkozelithetőseget, valamint a helyisegben a kerekesszekkel 

tortenő 360°-os megfordulast. Az 

akadalymentes hasznalatra alkalmas illemhely is beszamit a (3) bekezdes szerint 

megvalositando mennyisegbe. 

(6) Az illemhelyet akadalymentesseg kovetelmenye eseten, tovabba a nevelő-oktato es 

a gyogykezelő celu epitmenyekben szintenkent kell, egyeb epitmenyekben legfeljebb 

egy szintkulonbseggel szabad letesiteni, a szamitasba vett hasznalok tartozkodasi 

helyenek sulypontja kozeleben. 

 

Az 1.17 számú pelenkázó helységet alakítjuk ki akadálymentes illemhellyé, melynek meg kell 

felelnie a fent említett vonatkozó jogszabályoknak. 

Kialakításánál a következő pontokat figyelembe vétele javasolt: 

 Elesés esetén segítség kérése megoldott legyen (falon körben 20cm magasan jelző 
kötélrendszer kiépítése melyet meghúzva riasztást lehet leadni.) 

 akadálymentes mosdó és tükör alkalmazása (dönthető, de minimum térdszabad 

kialakítással) 
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A fenti képek példák a megfelelő kialakításra 
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9.INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INFORMÁCIÓS TÁBLÁK ELHELYEZÉSE 
 

A megfelelően használható és esztétikus információs rendszerek, információs táblák 

megfelelő megtervezéséhez grafikus illetve  formatervező szakember bevonása javasolt, 

valamint az intézmény aktív részvétele szükséges az épület illetve a benne található 

szolgáltatás működésével kapcsolatban (adatszolgáltatás szükséges). 

A helyszínen egyeztetve kerülnek kialakításra az irányjelző és funkciójelző táblák. Kültérben 

elhelyezendő az akadálymentes parkoló tábla illetve a rámpához mely az épület 

akadálymentes bejárata elhelyezhető egy sematikus térkép a fő funkciók helyeivel illetve az 

akadálymentes illemhellyel. 

Belső térben az épület mérete miatt főként funkciót jelző táblák elhelyezésére van szükség. 

Információs táblák elhelyezési lehetőségei folyosókereszteződésben. 
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Képes segédlet akadálymentesítéshez (antropometriai méretezéshez) 
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