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AKADÁLYMENTESÍTÉSI LEÍRÁS 
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, BEVEZETŐ 

A jelenlegi hatályos jogszabályok (2007. évi XXIII. törvény a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosításáról, az 1997. évi LXXVIII. számú törvény - Az épített környezet alakításáról 
és védelméről, módosítva az 1999. évi CXV. Törvénnyel) és az OTÉK (253/1997. 
(XII.20.) számú kormányrendelet - Az országos településrendezési és építési 
követelményekről, módosítva a 253/2008 (VII.14.) kormányrendelettel) rendelkezései, 
valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez 2015.” c. dokumentumban foglaltak szerint biztosítani kell a 
közhasználatú épületek és egyéb létesítmények akadálymentes használhatóságát, 
mely szerint a közterület esetében a lakosok, vendégek által használt területek 
akadálymentesen elérhetők és használhatók legyenek, valamint a nyújtott szolgáltatás 
mindenki számára biztosított legyen. 

KONCEPCIONÁLIS ISMERTETÉS 
A tervezési feladat Siófokon a Jubileum tér környezetének infrastrukturális megújítása. 
A tervezett fejlesztés részei 

 biodiverzitás növelése, új zöld-felületek közösségi kert (gyógynövény és fűszer) 
kialakítása 

 piaci terület kialakítása, biopiac és kirakodóvásár 
 szabadtéri mobilszínpad felállítása 
 közúthálózat fejlesztése, járdák, gyalogutak, parkolóhelyek kialakítása 
 vizesblokk felújítása 
 energiahatékonyság növelése 

A tervezett fejlesztés TOP-2.1.2-16-SO1 - Zöld város kialakítása pályázati forrásából 
valósul meg 
A tervezett fejlesztés során teljeskörű, komplex akadálymentesítés valósul meg mind a 
létesítmények használóinak, mind a szolgáltatás tekintetében. 
Az akadálymentesítés megteremtése érdekében az alábbi főbb tevékenységek 
készülnek: 

• A környezet akadálymentes kialakítása az épületekhez, létesítményekhez, 
vezető akadálymentes útvonal (gyalogos járdák) építésével. 
• Akadálymentes parkoló kialakítása 
• Akadálymentes közpark kialakítása 
• A közterület infokommunikációs akadálymentesítése burkolati vezetősávok és 
figyelmeztető jelzések, valamint információs és irányjelző táblák készítésével. 

KÖRNYEZET 

Gyalogos forgalom, járdák 
A terület környezete sík terep. 
A területen az épületek és egyéb létesítmények környezetében szilárd és szórt 
burkolatú járdák készülnek, a fő közlekedési útvonalakon az akadálymentes gyalogos 
közlekedés biztosításához térkő burkolattal kialakítva, max. 5%-os lejtéssel. A járdák 
egyenletes, szilárd, folytonos és csúszásmentes felületűek lesznek, min. 1,50 m 
szélességgel, tömegforgalomra méretezve. A járdaszegélyek jól észlelhetően lesznek 
jelezve, egyrészt tapinthatóan jól érzékelhetően eltérő felület használatával, másrészt 
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jól láthatóan, kontrasztos színnel, mely lehet kontrasztos színű térkő záró sor 
járdaszegély. 
A parkolóktól és a csatlakozó közterületi útak felől a park létesítményeinek bejárataihoz 
és a közpark fő közlekedési útvonalain vezetősáv irányít, az irányváltásoknál 
figyelmeztető jelzéssel kiegészítve. A vezetősávok menetirányú hosszbordázatú, a 
figyelmeztető jelzések gömbös felületű speciális beton térkövekből készülnek, az 
általános burkolattól eltérő színben. 
A járdák menetirányú lejtése 5% alatti, a keresztirányú lejtés max. 1,5%-os. Vízelvezető 
csatornák fedlapjainak rácsozata max. 2x2 cm lehet. 
A gyalogos utakon és járdákon kerülni kell az akadályok elhelyezését. Ha ez 
elkerülhetetlen, akkor a veszélyre látható, illetve bottal kitapintható (taktilis) jelzéssel 
kell a figyelmet felhívni. Hirdető- és információs táblák, utcabútorok és más tárgyak a 
gyalogos útvonal mentén lehetőleg úgy legyenek elhelyezve, hogy azok az útvonal 
szabad szélességét és magasságát ne csökkentsék. A gyalogos útvonal mentén 
elhelyezett minden berendezés (pl. padok, szemétkosarak) akadálymentesen 
megközelíthetően és használhatóan lesznek kialakítva. 
A járdák tisztán tartásáról rendszeresen gondoskodni kell! 
A vásártér térvilágítása homlokzatra szerelt lámpatestekkel, kandeláberekkel lesz 
megoldva. 

Gyalogos átkelők 
A gépkocsiforgalom és a gyalogos útvonal kereszteződésénél veszélyre figyelmeztető 
taktilis jelzés elhelyezése szükséges. 
A tervezett gyalogos átkelők süllyesztett járdaszegéllyel készülnek, max. 8% lejtéssel 
és taktilis burkolati figyelmeztető jelzéssel ellátva. A vezetősávok menetirányú 
hosszbordázatúak az áthaladás irányával párhuzamosan vezetettek és min. 40 cm 
szélesek. A figyelmeztető jelzések a járdaszegély mellett futnak a gyalogos átkelő teljes 
szélességében, gömbös felületű speciális beton térkövekből készülnek, 60 cm 
szélességben, az általános burkolattól eltérő színben. 
 

 
példa gyalogos átkelőre 

Parkoló 
A területen meglévő parkolóhelyek biztosítottak, melyek felújításra kerülnek és egy 
darab új akadálymentes parkoló készül. A tervezett akadálymentes parkoló merőleges 
állású lesz, a nyilvános vizesblokk bejárattól 50 m távolságon belül. 
A parkoló szilárd burkolatú, egyenletes, folytonos, csúszásmentes felülettel. A parkoló 
és a járdaszint közötti szintkülönbség áthidalására max. 8%-os járdarámpát kell 
kialakítani a járdára való akadálymentes feljutás biztosítására, min 120 cm 
szélességben. 
A merőleges állású parkoló mérete 5,50x3,60 m beleértve az 1,50x 5,50 m-es területű 
kiszálló-közlekedő sávot is. A parkoló szabványos felfestéssel készül sárga vagy fehér 
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színnel. A kiszállósáv 45°-os, 10 cm széles csíkozású. A gépkocsi helyére az 
akadálymentesítés egyezményes szimbóluma kerül. A parkoló mellett tábla jelzi az 
akadálymentes parkoló helyét. 

Fűszer- és gyógynövénykert 
A gyógynövénykert sík terület. Akadálymentes, szilárd, egyenletes, csúszásmentes 
felületű, min. 150 cm szélességű gyalogutakkal megközelíthetők, bejárhatók lesznek, a 
megforduláshoz szükséges hely biztosított lesz az ágyások között. Kertészkedni 
szerető idősek, mozgáskorlátozottak, kerekesszékesek számára is kényelmesen 
használható magasított ágyások, épített virágládák lesznek elhelyezve. 

 
kerekesszékesek által is használható virágláda 

 

                  

Rendezvénytér, színpad 
A rendezvénytéren szabadtéri előadások rendezésekor mobil színpad lesz felállítva. A 
nézőtér stabilizált szórt burkolattal készül, akadálymentes használatra alkalmasan. A 
nézőtérhez akadálymentes járda vezet. A nézőtéren mozgáskorlátozott személyek 
részére nézőhelyek lesznek biztosítva. Az akadálymentes helyet (90x120 cm) mobil 
táblával (az akadálymentesítés egyezményes szimbólumával) jelezni kell. 

Növényzet: 
• A park növényzetét úgy kell megválasztani, hogy azok allergiás tüneteket ne váltsanak 

ki, ne legyenek színes bogyói, melyeket a gyermekek könnyen lenyelhetnek. Mérgező, 
tüskés, szúrós növények telepítése tilos! 

• Javasolt színes virágú, illatos növények, alacsony bokrok, cserjék, nyáron árnyékot adó 
lombos fák telepítése. 

• A növényzetet úgy célszerű megválasztani és elhelyezni, hogy illatukkal, élénk 
színükkel a gyengénlátók tájékozódását is segítsék. 

Utcabútorok 
Az utcai bútorok úgy helyezendőek el, hogy az akadálymentes közlekedési 
útvonalak szükséges szélességét ne csökkentsék. 
Az utcabútorok kontrasztos, a burkolat színétől jól elkülönülő színezése javasolt. 
A bútorok bottal is jól érzékelhetőek legyenek. 
Javasolt elhelyezésük a gyalogos közlekedési útvonal mentén, annak egyik oldalára 
rendezve. 

 Köztéri padok 
• A  padok mellett kerekesszékkel történő megállás és pihenés érdekében kialakításra 

kerül minimum 0,90 x 1,20 m sík, egyenletes felületű terület. 
• Az ülőhelyek és padok ülőfelületét a padlószinttől mérten 450 mm, háttámaszát 700 

mm magasságban célszerű kialakítani. 
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• A padoknak ne legyenek kiálló sarkai és élei, telepítésük az akadálymentes útvonal 
mentén öbölszerűen történjen úgy, hogy azok az akadálymentes közlekedésre 
használt gyalogos sávba ne nyúljanak be, a közlekedést ily módon ne akadályozzák. 

• Napos és árnyékos területek helyes arányát kell biztosítani 
Kültéri asztalok 

• Az asztalok közvetlenül az akadálymentes útvonal mentén helyezkedjenek el. 
• Az asztallap síkja a végleges járófelület síkjától mérten 710 és 865 mm közötti 

magasságban helyezendő azért, hogy a kerekesszékkel kényelmesen az asztal alá 
lehessen gurulni. 

• Az asztalok és padok a háttérhez képest kontrasztos színben készüljenek. 
Hulladékgyűjtők 

• A hulladékgyűjtők a várható hulladék mennyiségéhez igazodva kellő mérettel 
rendelkezzenek, így a túlcsorduló szemét nem jelent botlásveszélyt az arra közlekedők 
számára.  

• A hulladékgyűjtőket szilárd, sík, burkolattal ellátott területeken kell elhelyezni. 
• A hulladékgyűjtőket úgy javasolt telepíteni, hogy annak fedele vagy bedobó nyílása a 

járófelülettől mérten 1060 mm-nél magasabbra ne kerüljön. 
Ivókutak 

• Az ivókút feje a járóvonaltól mérten nagyjából 0,90 m magasságban legyen. 
• Az ivókutaknál elvárt minimális térdszabad terület – mely nagyjából 650 mm – az a 

legnagyobb magasság, ami a járda síkja fölé benyúlva a botot használó látássérült 
gyalogos számára még éppen érzékelhető. 

Megvilágítás 

A park környezetének térvilágítása kültéri lámpatestekkel, kandeláberekkel lesz 
megoldva. Az akadálymentes útvonalak mentén egyenletes, káprázásmentes 
térvilágítás készül. Ahol szükséges (pl. információs térkép, irányjelző táblák) helyi 
megvilágítás lesz alkalmazva 

Információszerzés, szolgáltatásszervezés 

Információs táblák 
A park fő megközelítési bejáratánál információs tábla, színes, sematikus térkép lesz 
elhelyezve a környezetről, az ott található szolgáltatásokról, épületekről, 
létesítményekről, beszámozva, szimbólumokkal kiegészítve. Telken belül a 
fogadóépület információjával szemben látássérültek számára vízszintes síkú sematikus 
vaktérkép készül, melyhez burkolati vezetősáv vezet és gömbös felületű figyelmeztető 
jelzés mutatja a helyét. 
A gyalogos járdák mellett a közlekedési csomópontoknál irányjelző táblák lesznek 
elhelyezve a különböző létesítmények irányát jelölve. Kialakításuk az ismertető 
információs táblákhoz illeszkedő lesz, oszlopon elhelyezett több irányba mutató fém 
táblák készülnek. Az irányjelző táblák magassága 150-180 cm között lesz. 
Általánosságban a síkírásos információk nagyméretűek, egyszerű betűtípussal (pl. 
Helvetica, Ariel) írottak legyenek, kontrasztos háttérrel. A tábla matt felületű legyen, 
tükröződésmentes. A nagyobb információs táblák és irányjelző táblák betűnagysága 
min. 8 cm, a történeti leírások betűnagysága min. 3,5 cm legyen. A feliratok talpnélküli 
betűtípussal írottak legyenek. A szöveges feliratokra jellemző, hogy azok legyenek 
rövidek, tömörek, lényegre törők és egyértelmű jelentésűek. Idegen szavak és 
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mozaikszavak alkalmazása kerülendő. Rövidebb szövegeknél a nagybetűk használata 
előnyösebb, hosszabb szövegeknél viszont kisbetűs írást célszerűbb alkalmazni. 
Értelmi fogyatékosok számára az információs és irányjelző táblákat egyszerű, könnyen 
érthető piktogramokkal is el kell látni. 

Akadálymentes weblap 
Az internet használat a fogyatékosok számára egyre nagyobb teret hódít, hisz ez által 
közelebb kerülnek az ép társadalom világához, ezért szükséges az intézmény honlapját 
is a beruházás elkészülte után akadálymentesíteni. 
Az Önkormányzat honlapján tájékoztató anyag elhelyezése szükséges a 
létesítményről. 
Az akadálymentes honlap az alábbi általános feltételeknek tegyen eleget: 
 Egy közös felületet biztosítson az összes felhasználó számára 
 A forráskódja legyen szabványos 
 Teljesítse minimum a WCAG 2.0 "A" szintű feltételrendszerét 
 Biztosítsa, hogy az oldalon lévő összes szöveges elem mérete növelhető legyen 

minden böngészőben, vagy adjon erre maga lehetőséget 
 Használja ki a teljes oldalszélességet és a tartalmat ne kelljen egyszerre 

vízszintes és függőleges irányba is görgetni 
 Legyen rajta teljes szöveges keresés 
 Legyen rajta menütérkép 
 Legyen feltüntetve a honlapon minimum egy email cím, egy telefonszám és egy 

postacím, ahová probléma, kérdés esetén a felhasználók fordulhatnak 
 Minden oldal készítésének vagy utolsó frissülésének az időpontja legyen 

feltüntetve 
A WCAG 2.0 "A" szintű megfelelés teljesítéséhez honlapot W3C validátorral kell 
ellenőrizni. 
Az intézmény akadálymentes weboldalának elkészítését informatikus szakértő végzi. 
 
 
 
2018. július 27. 
 

 
Németh Ágota 

Építészmérnök, 
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43. 1./2. 

PTF 009112/4248 
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MELLÉKLET 
AKADÁLYMENTES PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA 

 

 
 

GYALOGOS BURKOLATI JELZÉSEK KIALAKÍTÁSA 

 

GYALOGOS ÁTKELŐ KIALAKÍTÁSA 

 

 

T0
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akadálymentesítés egyezményes szimbóluma
sárga vagy fehér színnel felfestve

akadálymentes parkolót jelző
szabvány közlekedési tábla
alu. oszlopon, min. 150 cm magasságban

kiszállósáv 45°-os csíkozás
sárga vagy fehér színnel felfestve

egyenletes, szilárd burkolatú,
sík felületű

parkoló terület

kültéri taktilis, kontrasztos
figyelmeztető jelzés:
gömbös felületű térkő elem vörös vagy sárga színben

kültéri taktilis, kontrasztos vezetősáv:
bordázott felületű térkő elem vörös vagy sárga színben

süllyesztett járdaszegély

8 
%

60
90
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INFORMÁCIÓS TÁBLÁK JEGYZÉKE 

Táblák háttérszíne: később kiválasztott kontrasztos szín, építész tervezővel, 
rehabilitációs környezettervező és üzemeltetővel egyeztetendő 
Betűk: fehér, vagy egyéb világos szín, építész tervezővel és üzemeltetővel 
egyeztetendő, Verdana vagy Ariel (bold)  
 
jel: 

T3 
Névleges méret:  Tábla mérete helyszínen ellenőrizendő! 

max. 200*100 cm 
darabszám: 

1 db 
Kültéri információs térkép a közpark területéről, az ott 
található szolgáltatásokról, létesítményekről, 
beszámozva, szimbólumokkal kiegészítve, lábakon 
álló matt felületű tábla, kontrasztos színben, 
talpnélküli betűtípussal, legalább 6 cm magas 
betűnagysággal írott szöveg.  Elhelyezés 90-180 cm 
között.  
(Létesítmény adatai az üzemeltetővel 
egyeztetendők!) 
 
 

MINTA: 
ADATOK ÜZEMELTETŐVEL 

EGYEZTETENDŐK! 

  
MINTA 

 

 
 
jel: 

T3.a 
Névleges méret:  Tábla mérete helyszínen ellenőrizendő! 

max. 200*100 cm 
darabszám: 

2 db 
Kültéri információs térkép és hirdetőtábla 
fogadószerkezete a közpark területén elhelyezve, 
(Létesítmény adatai az üzemeltetővel 
egyeztetendők!) 

MINTA: 
 

 
 

MINTA 
 

 
 
jel: 

T4 
Névleges méret: Tábla mérete helyszínen ellenőrizendő! 

 
darabszám: 

5 db 
Kültéri irányjelző tábla szöveggel és piktogramokkal. 
Matt felületű egyedi tábla. Kontrasztos színben, 
talpnélküli betűtípussal, legalább 8 cm magas 
betűnagysággal írott szöveg.  Elhelyezés a közpark 
területén jól látható helyeken, útkereszteződéseknél, 
irányváltásoknál,  
150-180 cm magasságban, lábon álló. (Létesítmény 
adatai az üzemeltetővel egyeztetendők!) 

MINTA: 
ADATOK ÜZEMELTETŐVEL 

EGYEZTETENDŐK! 
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jel: 
T5 

Névleges méret:  Tábla mérete helyszínen ellenőrizendő! 
max. 50*50 cm 

darabszám: 
3 db 

Kültéri információs tábla a park területén, a 
létesítmények ismertető táblái és használati útmutatói. 
Lábon álló, fa fogadó szerkezetre rögzített, fém tábla. 
Feliratozás gravírozással vagy öntapadó fóliára 
nyomtatva, matt felülettel, kontrasztos színben, 
talpnélküli betűtípussal, olvasási távolságnak 
megfelelő betűnagysággal (8-3,5 cm) írott szöveg 
szimbólumokkal kiegészítve.  Elhelyezés a 
létesítmény bejáratánál, jól látható helyen.   
Elhelyezés 80-160 cm között. 

 Fűszerkert, növénysimogató 
 Piac 
 Rendezvénytér 

 

 
ADATOK ÜZEMELTETŐVEL 

EGYEZTETENDŐK! 

 
 
jel: 

T6 
Névleges méret:  Tábla mérete helyszínen ellenőrizendő! 

max. 50*100 cm 
darabszám: 

3 db 
Kültéri hordozható irányjelző tábla szöveggel és 
piktogramokkal. Matt felületű egyedi tábla. Kontrasztos 
színben, talpnélküli betűtípussal, legalább 8 cm magas 
betűnagysággal írott szöveg.  Elhelyezés előadások 
idején a szabadtéri nézőtér területén, jól látható 
helyeken, útkereszteződéseknél, irányváltásoknál. 
Menekülési útvonal, bejárat – kijárat, mosdók, stb. 
jelölése. 

ADATOK ÜZEMELTETŐVEL 
EGYEZTETENDŐK! 

 


