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1 Háttér és célkitűzés   

A lakosság szerkezetének változása és elöregedése, valamint a népességfogyatkozás olyan globális 

jelenségek, amelyek új kihívásokat jelentenek a vidéki térségre nézve is. A különböző befolyásoló 

tényezők – mint például a munkahely elvesztése, a mezőgazdaság hanyatlása, az általában fiatal 

keresők elvándorlása – a vidéki térségekben mind a társadalmi, mind a gazdasági infrastruktúrára 

kihatnak.     

Különösen a mindennapi szükségletek ellátását biztosító létesítmények – főleg a ritkán lakott terüle-

teken tapasztalható – megszűnése rajzolódik ki egyre erősebben. Ennek velejárója, hogy a kommuni-

kációs helyszínek is megszűnnek, amelyek viszont a szociális hálózatok fontos alkotórészei. A 

társadalmi érintkezés jellemző színhelyei a közterek, valamint a közintézmények. Hogy kik és miként 

használják ezeket a közéleti találkozóhelyeket, az sokszor ezeknek a         tereknek a jellegétől függ. Az 

akadálymentes hozzáférés minden lakossági csoport számára lehetővé teszi, hogy részt vegyen a 

közéletben.       

A jelen projekt a fent említett kihívások kapcsán az aktív időskorral foglalkozik. A projektterület a 

schneeberglandi kistérség 18 települését foglalja magában.      

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint aktív időskoron azt a folyamatot értjük, a-

mely “optimalizálja az idősődő emberek egészségre, társadalmi részvételre és            biztonságra 

irányuló esélyeit, és ezzel növeli életminőségüket.” Ezért az aktív időskor azt is jelenti, hogy az 

idősődő emberek ameddig csak lehet, önállóan gondoskodnak a saját életükről.    

Többek között a célcsoport szűkebb életterének megfelelő környezeti kialakításától is függ, hogy egy 

ilyen önálló életvitel lehetséges-e. Ide tartozik a helyi ellátóintézmények és szolgáltatások e-

lérhetősége (orvosok, gyógyszertárak, masszázs és pedikűr stb.), de a lehetőleg akadálymentes 

hozzáférés biztosítása a köz- és magánterületeken is.  

A jelen koncepció egyik célja, hogy a jövőben lehetőség szerint akadálymentes hozzáférést bi-

ztosítson a köztereken és a középületekben. Ennek érdekében felmérjük a kiválasztott kísérleti tele-

pülések (Bad Fischau-Brunn és Gutenstein) tény-állapotát, hogy rámutassunk az esetleges aka-

dályokra és ennek ismeretében intézkedési javaslatokat tehessünk az érintett  önkormányzatoknak.       

A projekt továbbá privát lakóterekre is fókuszál. Egy workshopon az építőipar, a közigazgatás  képvi-

selőivel és további érdekképviseletekkel ajánlásokat dolgoztunk ki a generációbarát lakókörnyezet 

kialakítására, és ennek alapján tájékoztató brosúra készült. A tervek szerint a szórólapot minden 

önkormányzatnál kiteszik, az építésügyi hivatalnál is osztogatják az építkezőknek, hogy ezzel is 

fogékonnyá tegyék a lakosságot az akadálymentesség és a generációbarát lakóhely témája iránt.  
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2 Akadálymentesség  

Az akadálymentesség fogalma időközben bevonult a köztudatba, és egyetértés uralkodik a tekintet-

ben, hogy az akadálymentes térkialakítás elengedhetetlen. Ennek ellenére fontos, hogy továbbra is 

tudatosítsuk: az akadálymentes építkezés a társadalmi rétegek bevonásának és a társadalami egyen-

jogúság előfeltétele. Minden lakossági csoport számára biztosítja a közéletben való részvételt, ami 

minden ember alapvető joga. 

Az akadálymentesség azt jelenti, hogy a közterekhez, a középületekhez, az információkhoz és a 

szolgáltatásokhoz mindenki idegen segítség nélkül hozzáfér, és használja azokat – függetlenül attól, 

hogy esetleg valamilyen fogyatékossággal rendelkezik.         

Ausztriában kereken 1,7 millióan számítanak a szó szorosabb vagy tágabb értelmében valamilyen 

formában korlátozottnak (1 millióan mozgásukban, 300 ezren látásukban, 200 ezren hallásukban 

korlátozottak, 85 ezren tanulási problémával küzdenek; ehhez jönnek még a babakocsival 

közlekedők, a begipszelt lábú és lábadozó betegek, a kisgyerekek, a kézi működtetésű emelőtargon-

cával dolgozó szállítómunkások, a csekély nyelvtudású emberek stb.), ami körülbelül a lakosság 20 

százalékának felel meg (az osztrák szövetségi kormánynak az             Ausztriában fogyatékkal élőkről 

készült jelentése alapján, BMSK 2008). Az akadálymentesség ennek alapján nemcsak egy kis 

peremcsoportot érint, hanem minden ötödik lakost.      

Az akadálymentes környezet kialakítása mind saját lakásunkban, házunkban, mind a nyilvánosan 

hozzáférhető tereken fontos. A társadalmi életben való teljes körű részvétel           biztosítása 

érdekében lehetővé kell tenni, hogy a mindennapi ügyintézéshez szükséges utak      megtétele egyet-

len lakosnak se okozzon gondot.          

Az akadálymentes ingatlanok jelentősége is egyre nő. Ennek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy az új 

épületek akadálymentes tervezése olcsóbb, mint a későbbi akadálymentesítés. Ha az építkezni 

vágyók időben megfelelő információt kapnak, akkor az költségmegtakarítást jelent, valamint fenn-

tartható és hatékony építkezést eredményez.    

A közterek és középületek akadálymentességére a jó elérhetőség, a megközelíthetőség, a 

manőverezési lehetőség, a könnyű tájékozódás, a megfelelő világítás, a jó infrastruktúra, a 

mosdóhelyiségek megfelelő felszereltsége és a jól érthető kommunikáció, pl. jól olvasható        feli-

ratok, egyszerű szövegek stb. jellemző.      

A  közterek akadálymentes megközelíthetősége biztosítja, hogy valamennyi lakossági csoport részt 

vehessen a közéletben, legyen szó kisgyermekekről, idősekről, kerekes széket          használókról vagy 

egyéb fogyatékossággal élőkről.. Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szintén így rendelke-

zik, s kimondja: „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van.“  



 Akadálymentesség: generációbarát trvezés és  
    épités a jobb életminősé érdekében   

active ageing     8. oldal 

  

A demográfiai változások és a társadalom ezzel járó elöregedése következtében a terek akadálymen-

tes kialakítása a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kap majd. A változások mindenkit érintenek. Ily 

módon a terek előretekintő tervezése és kialakítása mindannyiunk életminőségét növeli.      
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3 Jogalap  

A tartományok építési szabályzatai képezik az épületek és egyéb építmények megépítésének és en-

gedélyezésének törvényi alapját. Az egyes szövetségi tartományok illetékességi körébe tartozik, hogy 

a fogyatékosok, idősebbek stb. szempontjait figyelembe vegyék.  

Az 1996. évi Alsó-ausztriai Építési Szabályzatban (43. § (3) bek.) ez a következőképpen áll: 

„ … dafür vorzusorgen, dass den Benützern der Bauwerke eine zeitgemäße Wohn- und / 

oder Gebrauchsqualität – auch in Krisenzeiten – gewährleistet ist sowie auf Kinder, Kran-

ke, Behinderte und Senioren besonders Bedacht zu nehmen …“ 

A közbeszerzési törvény 87. §-a (1.) bek-e akadálymentes építkezést illetően azt irányozza elő, hogy a 

pályázati dokumentumok hivatkozzanak az akadálymentes építkezéssel kapcsolatos vonatkozó 

előírásokra. Amennyiben nincsenek ilyen előírások a konkrét építési beruházásra vonatkozóan, úgy az 

új építésű építmények tervezéséhez és megépítéséhez, valamint az épületek teljes felújításához – az 

építésjogi engedélyeket fenntartva – az akadálymentes építés alábbi minimális követelményeit kell 

előirányozni:        

1. Szintbeni hozzáférés vagy szintkülönbség esetén korlátokkal felszerelt rámpák elrendelése, 

valamint vízszintes összekötőutaknál a külön lépcsőfokok mellőzése      

2. Megfelelő szélesség az átjáráshoz      

3. A mozgáshoz (manőverezéshez) szükséges megfelelő terület     

4. A főbejárat kialakítása úgy, hogy megfeleljen a fogyatékosok igényeinek1 

(2) Az (1) bek. szerinti szabályozás alól kivételt képeznek azok az építmények vagy azok részei, a-

melyeknél a fogyatékkal élők érdekeit Ausztria-szerte képviselő szervezet állásfoglalása alapján 

feltételezhető, hogy mozgáskorlátozottaknak nem szükséges oda belépniük/bejutniuk.      

(3) (1) bekezdést alkalmazzuk az épületek és épületrészek hozzáépített részeinek vagy átalakításainak 

a tervezésére és építésére vonatkozó pályázatoknál is, amennyiben az összeköltségek ezáltal nem 

emelkednek aránytalanul, és megfelelő igény mutatkozik.1  

                                                           

1www.ris.bka.gv.at Bundesvergabegesetz 2006 § 87 

 BuchingerE. Barrierefreiheit. Wie ist die Gesetzeslage? Wie ist die Erfahrung der Behindertenanwaltschaft? St. 

Hippolyt, 2013. szeptember 18.  

http://www.ris.bka.gv.at/
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Az akadálymentesség hatálya szövetségi szinten       

Az akadályok megszüntetésére a 2006. január 1-je előtt engedélyezett „régi“ építmények, 

közlekedési létesítmények, közlekedési berendezések, valamint vasúti járművek esetében 2015. de-

cember 31-ig tart az átmeneti időszak. „Új“ építményeknél és közlekedési eszközöknél a törvény azo-

nnal hatályos.     

 Új építményekre és teljes felújításra 2006. január 1-je utáni engedélyezés esetén    

 A fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről szóló szövetségi törvény (BGStG) hatályán belüli 

építési akadályokra, amelyeket 2006. január 1-je előtti építési engedéllyel hoztak létre – át-

meneti időszak az akadálymentesítésre 2015. december 31-ig (minisztériumok számára adott 

körülmények között 2019. december 31-ig); jelenleg 5000 euró elfogadható     

 Ez érvényes a közlekedési berendezésekre, közlekedési létesítményekre és vasúti járművekre 

is (építési engedély/típusjóváhagyás)     

 A tartományok hatálya alá tartozó építési akadályok – eddig nincsenek átmeneti         idősz-

akok/szakaszos tervek (kivételt képez Bécs)2 

 

ÖNORM – kötelező jogi érvény nélküli alapok  

„Mivel minden egyes fogyatékkal élő személynek egyéni követelményei vannak, ezért ezekre a 

normákra az érvényes, hogy csak minimális követelményeket fogalmaznak meg, és igény esetén ezek 

módosítandók. A normák alapvetően ajánlás jellegűek. Amennyiben azonban a tartományok építési 

szabályzatába is bekerültek, úgy azokat kötelező törvényi jelleggel érvényesíteni kell.“3 

pl. az ÖNORM B 1600-ban meghatározták „az akadálymentes építkezés tervezésének alapjait“ 

(járdák, rámpák, bejáratok és ajtók stb.).      

 

                                                                                                                                                                                     

 

2 Buchinger, E. Barrierefreiheit. Wie ist die Gesetzeslage? Wie ist die Erfahrung der Behindertenanwaltschaft? 

St. Hippolyt, 2013. szeptember 18.  

3
 www.help.gv.at 
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Az alapul szolgáló jogszabályok a rendelkezések megszegése elleni védekezésül:   

 Az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye  

 A fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről szóló szövetségi 

törvény/Bundesbehindertengleichstellungsgesetz (BGStB) 

 A tartományok diszkrimináció elleni törvényei/Antidiskriminierungsgesetzte der Länder 
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4 Módszertan és munkamódszerek  

„Az akadálymentes és generációbarát térkialakítás“ koncepcióját a schneeberglandi kistérség két 

kísérleti településén (Bad Fischau-Brunn und Gutenstein) valósítottuk meg, és további kez-

deményezések és intézkedések kidolgozásának az alapjául szolgál az akadálymentesség 

témakörében. A koncepciót átruházható tervezési segítségnek kell tekinteni, és az a célja, hogy 

hosszú távon javítson a schneeberglandi kistérségben élők élethelyzetén.      

E munka középpontjában a közterek és középületek akadálymentes megközelítése és a lakosok aka-

dálymentes privát lakókörnyezetre irányuló szemléletformálása áll.   

A módszertani gyakorlatra az alábbi megközelítések jellemzőek:  

 Workshop és két helyszíni bejárás „az érintettek szemével nézve“ Bad Fischau–Brunn és Gu-

tenstein kísérleti településeken azzal a céllal, hogy a résztvevők figyelmét a jelenlegi helyzet-

re tereljük és növeljük a lehetséges változtatásokkal szembeni nyitottságot.   

 „Akadálymentes térkialakítás és fenntartható építkezés“ című workshop     

 Az akadálymentes és generációbarát térkialakítás koncepciójának kidolgozása a két kísérleti 

településre vonatkozóan  

 Tájékoztató brosúra kidolgozása a potenciális „építkezők“ számára az akadálymentes épít-

kezés témában, amelyet aztán a schneeberglandi kistérség 18 településének építésügyi hiva-

talainál tesznek ki elvitelre  

 

A workshopokat különböző célcsoportokkal rendeztük meg. Ezáltal biztosítottuk, hogy a lakosság 

lehetőleg széles rétegeit, de az önkormányzat képviselőit és a tervezési szakértőket is fogékonnyá 

tegyük az akadálymentesség témaköre iránt.  
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4.1 Akadálymentesség a köztereken és a középületekben  

A közterek és a középületek akadálymentessége fontos kritériuma annak, hogy a teljes lakosság részt 

vegyen a közéletben. Nagy általánosságban mozgásszervi és érzékszervi fogyatékosságot különböz-

tetünk meg, ennek megfelelően a mindennapi akadályok is másképp jelentkeznek az egyes érintettek 

számára. A mozgásszervi fogyatékossággal élők esetében például a mozgáshoz (manőverezéshez) 

bizonyos szélességet figyelembe kell venni, ami a járdaszélességnél vagy a a tervrajzok méreteinél 

fontos alapul szolgál.  

Az érzékszervi fogyatékossággal élők részvételét biztosító intézkedések egyrészt akusztikus jelek vagy 

utcai vezetővonalak, de ide tartozik a tájékoztató anyagok, a weboldalak akadálymentes kialakítása  

vagy az induktív kihangosítók beszerelése a rendezvénytermekben.   

Annak feltárására, hogy az egyes települések mennyire akadálymentesek és milyen intézkedéseket 

kell hozni a helyzet javítására, a két kísérleti települést az alábbi kritériumok szempontjából vizsgáltuk 

meg:  

 elérhetőség (akadálymentes közlekedési eszközök, megközelítések stb.)  

 közlekedés (járdaszegélyek, jelölések vakoknak, átjárók, kőburkolatok stb.)  

 megközelíthetőség (rámpák, lépcsők, automata ajtók stb.)  

 mozgási (manőverezési) lehetőség (fordulókör, kapaszkodók stb.)  

 tájékozódás (betűméret, konsztrasztszínek, az útmutató táblák magassága stb. )  

 megvilágítás (világosság, útmutatók stb. )  

 infrastruktúra (fogyatékosoknak szóló létesítmények, helyi ellátás stb.)  

 mosdóhelyiségek (mérete, fogyatékos WC-k, a mosdókagyló magassága stb.)  

 felszerelés/berendezés (fogyatékos WC-k, a bútorok magassága, parkolóhelyek stb.)  

 kommunikáció (tájékoztató anyagok, útmutatók stb.)  

A fogyatékosok esélyegyenlőségéről szóló szövetségi törvény 6. § irányelvei értelmében: 

„Az épített és egyéb létesítmények, a közlekedési eszközök, a műszaki használati tárgyak, az 

információfeldolgozás rendszerei, valamint egyéb kialakított életterek akkor számítanak aka-

dálymentesnek, ha fogyatékkal élő emberek számára általános módon, különösebb nehézség 

nélkül és alapvetően mások segítsége nélkül megközelíthetőek és   használatóak.“   
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4.2 Akadálymentesség saját lakókörnyezetünkben  

Az akadálymentes építkezés növeli minden lakó kényelmét és az ottlakás minőségét. Ezenkívül a de-

mográfiai helyzet alakulását és a egyéni életminőséget tekintve fontos, hogy az idősek egyre nagyobb 

hányada lehetőleg minél tovább maradhasson megszokott lakókörnyezetében.  

Lakókörnyezetünk akadálymentesített használata mind az idősebb, csökkent mozgásképességűek 

számára, mind pedig azok számára is fontos, akik a szakmai vagy családi mindennapok során pl. 

hozzátartozókat ápolnak vagy gondoznak. Ez azt jelenti, hogy erre már a tervezéskor vagy az 

átalakítás során fel kell készülni (pl. az ajtók szélessége, küszöbök, lépcsőfokok stb.), illetve mindezt a 

koncepció elkészítésekor figyelembe kell venni.  

4.2.1 Ellenőrzőlista az akadálymentes építkezéshez  

Saját otthonunk (új építésű épület, átalakítás) akadálymentes tervezéséhez szakszerű tanácsadásra 

van szükségünk. Az alábbi ellenőrzőlista célja, hogy a saját lakókörnyezet tervezése során ötletekkel 

szolgáljon néhány elgondoláshoz.4  

Kültér 

Felkészülés a mozgássérültek számára fenntartott parkolóhely kialakítására (350 cm széles)  

Ne legyen 6 százaléknál – kivételes esetekben 10 százaléknál – nagyobb lejtésű rámpa a bejárat 

és a parkoló között  

Gyalogutak/járdák: 150 cm 

A ház bejárati ajtaja  

A ház ajtajának szélessége: 90 cm 

A csengő magassága: 85 – 100 cm vagy mozgásérzékelő  

A folyosó szélessége: > 120 cm 

A lépcsőház szélessége: 120 cm 

Lépcsőházi tartófalak a lépcsőjáró lift beépítéséhez  

Mosdóhelyiségek  

A felszerelt WC-csésze magassága: 45 cm és 48 cm között 

                                                           

4 barrierefrei bauen. Hrsg. Land Salzburg, Abteilung Soziales. Auflage; 2008. június 
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WC-ajtó megfelelő ajtózárral  

A padlószinttel azonos magasságú zuhanyozó vagy fürdőkád: 170/90 cm 

Hosszú karos termosztatikus vízkeverésű csaptelep  

Ajtók és ablakok  

Ablakkilincs magassága: 120 cm 

Az ajtó szélessége: 80–85 cm 

Bejárati ajtó: 90 cm 

Könnyen kezelhető ajtók, illetve autómata ajtónyitók  

Terasz: az ajtó kivetőpántja legfeljebb 3 cm  

Az ajtók előtt szabadon tartandó felület  

A bejárati ajtók előtt mindkét oldalon fordulókör: 150/150/180 cm 

Megközelítés mindkét irányból azon az oldalon, ahonnan nyílik az ajtó  

Kezelőeszközök, világítás  

A kezelőeszközöket, pédául a gyakran használt konnektorokat, kapcsolókat és ablakkilincseket 

40–130 cm közötti magasságban kell felszerelni, hogy könnyen el lehessen érni 

4.3 A vizsgált térség  

A schneeberglandi kistérség képviseletében Bad Fischau–Brunn és Gutenstein kísérleti településeket 

vizsgáltuk meg akadálymentesség szempontjából. A települések kiválasztásakor gondoltunk arra, 

hogy szem előtt tartsuk az eltérő előfeltételeket (pl. földrajzi fekvésük a régióban, népességi szerke-

zet, közintézmények, a lakosok száma), s ily módon jól sikerült reprezentálnunk a schneeberglandi 

kistérséget. 

Bad Fischau-Brunn község több mint 3000 lelket számláló, fejlődő település. Miután földrajzilag közel 

van Wr. Neustadthoz, jó a tömegközlekedési összeköttetése és megfelelő az ellátólétesítmények 

infrastruktúrája, Bad Fischau-Brunn vonzza az idetelepülőket.  

Gutenstein im Piestingtal községnek mintegy 1300 lakosa van, és területét tekintve a legnagyobb 

település a schneeberglandi kistérségben. A nagy kiterjedésű településen számos megőrzésre 

érdemes épület és épületcsoport található a zöld mezőn.  

A 60 év felettiek aránya ezen a településen 33 százalék, ami viszonylag magasnak számít (7 százalék-

kal van a regionális átlag és 9 százalékkal az osztrák átlag felett). A település lakossága a többi tele-
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püléséhez képest észrevehetően idősebb. A lakosság száma kis mértékben csökkenő tendenciát 

mutat. 

4.4 Helyszíni bejárás a kísérleti településeken  

A helyszíni bejárások középpontjában középületek – mint például önkormányzati hivatalok, orvosi 

rendelők, iskolák, bankok stb. –, valamint közterek (utak, temető, terek stb.) álltak. Az adott út-

vonalat a falut jól ismerő személyek állították össze.  

A bejárás előtt a résztvevők (idősek, csökkent mozgásképességűek, érdeklődő lakosok és az 

önkormányzat képviselői) rövid bevezetést hallhattak az akadálymentesség témájáról és annak jogi 

hátteréről.    

A település akadályait szakavatott kísérő vezetésével és kiegészítő segédeszközökkel (kerekes szék, 

vakvezető bot) felszerelkezve kutattuk fel, beszéltük meg és rögzítettük.    

A workshopokra és a helyszíni bejárásokra az alsó-ausztriai „Bildungs- und Heimatwerk NÖ“ (BHW) 

szervezettel karöltve került sor.  A BHW jegyzőkönyvében dokumentált                           megállapítások 

alapján lényeges hiányosságokat foglaltunk össze az akadálymentes térkialakítást és az épületek 

felszereltségét illetően, de pozitív példákat is kiragadtunk és a hiányosságok megszüntetésére intéz-

kedéseket és költségbecslést dolgoztunk ki (lásd 5. fejezet).  

A települések területének átfogó felmérésére az akadálymentesség tekintetében nem volt mód a 

külön-külön kb. háromórás bejárás során. Mindenesetre az elmondható, hogy a közterek és a 

középületek akadályai esetében sokszor visszatérő helyzetekről van: például túl keskeny a járda; oly-

an járdaszegélyek, lépcsőfokok és rámpák vannak, amelyekkel lehetetlen megbirkózni; hiányoznak a 

kapaszkodók és a mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyek.  

4.4.1 A megvalósítási intézkedésekre irányuló ajánlások5 

A helyszíni bejárások alapján ajánlásokat dolgoztunk ki a jövőbeli tervezéshez, illetve az akadályok 

megszüntetésére, és ezek szolgáltak alapul az átalakítási munkálatok megvalósítási koncepciójának 

kidolgozásához és a finanszírozási terv (lásd 5.1.) elkészítéséhez.   

 

                                                           

5 BHW – Bildungs- und Heimatwerk NÖ (2013). Dorfbegehung barrierefrei? Brunn, 2013. október 21.  

BHW – Bildungs- und Heimatwerk NÖ (2013). Dorfbegehung barrierefrei? Gutenstein, 2013. október 28.  
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Terek, utak és átjárók  

 A jól használható és biztonságos gyalogutak legalább 150 cm szélesek  

 A járda felületének lesüllyesztését akkora területen kell kivitelezni, hogy a lesüllyesztés 

keresztirányú lejtése legfeljebb 6 százalékos, hosszlejtése pedig (a járdaszegéllyel párhuza-

mosan) legfeljebb 10 százalékos legyen  

 A lesüllyesztett felület szélessége legalább 150 cm legyen  

 A járdaszegély magassága a lesüllyesztett felület esetében kb. 3 cm legyen  

 Legfeljebb 3 cm-es szintkülönbség  

 A kereszteződésekben kerékterelők kialakítása – különösen a járda felületének lesüllyes-

ztésénél  

 Járóvonalak meghatározása – amelyek az akadálymentesítés és a biztonságos használat 

(szélesség, lejtés, feljárat, anyag, kivitelezési minőség) szempontját jobban szem előtt tartják  

 Utcai megvilágítás: a fákat az utcai lámpák körül rendszeresen metszeni kell  

 Az út kivitelezése: aszfaltozott utak vagy közlekedési célra megfelelő anyagot (hézagmente-

sen vagy szűk hézaggal lerakott kövek) kell használni  

Lépcsők: 

A leggyakoribb, eséssel járó balesetek a lépcső kezdetén és végén történnek, ezért javasoljuk az első 

és az utolsó lépcsőfokon legalább 30 cm-rel túlnyúló  kapaszkodók felszerelését. Ez megakadályozza 

az elesést, és a mozgáskorlátozottaknak, a begipszelt lábú betegeknek vagy a terhes nőknek is meg-

könnyíti a következő szintek elérését. A kapaszkodó meghosszabbításával a kapaszkodót már a lépcső 

előtt fogódzóként lehet használni, aminek köszönhetően például           biztonságosabban lehet válta-

ni két mankóról egy mankóra. Az alábbiakban olvashatók a további intézkedések: 

 Jól markolható kapaszkodók mindkét oldalon és két különböző magasságban   

 A lépcsőfokok kontrasztos jelölése és „csúszásgátló“ kialakítása 

 A nyitott lépcsőfokok homloklappal való lezárása  

 A burkolaton érdességbeli váltással jelezni kell a lépcsőkar kezdetét (a felfelé vezető lépcsők 

előtt)  

Rámpák  

 A rámpát oly módon kell kialakítani, hogy az induló, valamint az elérendő szinten           le-

galább 150 cm-es vízszintes, szabad terület legyen az irányváltoztatáshoz  

 Ideális esetben a rámpák lejtése legfeljebb 4 százalékos   

 A rámpához például a bejárati ajtók előtt egy sík területnek kell csatlakoznia   

 A rámpákat a jelölések, a korlátok, a korlát keresztmetszete és a kontrasztszínek tekinte-

tében a lépcsőkhöz hasonlóan kell kialakítani 

 

 



 Akadálymentesség: generációbarát trvezés és  
    épités a jobb életminősé érdekében   

active ageing     18. oldal 

  

Bejáratok  

 Könnyen járó bejárati ajtók, amelyeknek az átjáráshoz szükséges szabad nyílásszélessége le-

galább 80 cm   

 Mozgáshoz (manőverezéshez) szükséges terület a forgóajtóknak azon az oldalán, ahova nyíl-

nak: legalább 150 cm széles/200 cm mély  

 Az ajtókilincsek magassága: 80 és 100 cm között  

 Az ajtóküszöbök belső magassága 0 cm-től legfeljebb 2 cm-ig  

 Az ajtóküszöbök külső magassága 0 cm-től legfeljebb 3 cm-ig  

 25 N(Newton) erőkifejtéstől: biztosítani kell az ajtó automatikus nyitását  

Akadálymentes parkolóhelyek  

 Egy akadálymentes parkolóhely szélessége legalább 350 cm (230 cm a gépjárműnek      bi-

ztosított szélesség és 120 cm közlekedősáv a ki- és beszálláshoz)  

 Két egymás mellett párhuzamosan elhelyezett akadálymentes gépjármű-parkolóhely    ese-

tében egy közös, 120 cm széles közlekedősáv kialakítása is elegendő a ki- és be-szálláshoz  

 Az akadálymentes parkolók nem lejtenek  

 A burkolaton színkontrasztos jelöléssel határolják körül  

 A „kerekes széket használó egyén“ emblémát a NORM A 3011-3 szabvány értelmében táblán 

és a parkoló burkolatán is jól láthatóan jelölni kell  

Nyilvános WC-k  

 WC-helyiség mindkét oldalról megközelíthető WC-ülőkével és felhajtható kapaszkodóval  

 Hosszított WC-csésze felszerelése (megkönnyíti az átülést a kereskes székből a WC-csészére)  

 A hát megtámasztásához kiegészítő háttámla van felszerelve  

 A helyiségnek legalább 165 cm szélesnek és legalább 215 cm hosszúnak kell lennie 

 Segélyhívó rendszer telepítése  

 Tájékoztatás az akadálymentes WC-helyiség meglétéről, fellelhetőségének kitáblázása  

 A berendezési tárgyaknak (mosdókagyló, szappan, kézszárító stb.) a kerekes széket    has-

ználók, a gyermekek és a kis termetűek számára is elérhetőknek kell lenniük  

 A padló, a fal, a berendezési tárgyak és a kapcsolók stb. kontrasztos kialakítása  

 Euro-key-zárrendszer az akadálymentes WC-helyiségekben  

Rendezvénytermek: akusztika  

 Rendezvénytermekben, mozikban, színházakban, templomokban stb. induktív kihangosítók 

beszerelése 

A médiák akadálymentessége és az akadálymentes közönségkapcsolati munka  

A nyomtatott médiák és a weboldalak lényeges információforrást jelentenek a fogyatékkal élőknek, 

ezért akadálymentes kialakításuk elengedhetetlen: 
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 Az információk, weboldalak, nyomtatott médiák jól áttekinthető kialakítása  

 A menetrendek jól hozzáférhető kihelyezése és olvashatóságuk biztosítása  

 Könnyen olvasható szövegek  

 Megfelelő betűméret és az úgynevezett talpnélküli betűtípusok (Verdana, Arial, …) 

 Jó színkontrasztok kiválasztása  

 Támogatás jelnyelvvel és akadálymentes programozzással (a WAI-irányelvek betartása) 

Helyszíni bejárás akadálymentesen? Bad Fischau–Brunn (brunni településrész), 2013. október 21.   

Az előre meghatározott bejárás során az alábbi területeket tekintettük meg:  

„Aktiv Wohnen“ rendezvényhelyszín / az „új“ tartományi óvoda helyei / a rendezvény helyszíne körüli 

utak és átjárók – átkelés az országúton / gyalogút az országút mentén (szegélyek               lekerekítése, 

felállási szakaszok, utcabútorok, villanyoszlopok, közúti jelzőtáblák, tűzcsapok) / áruház / híd / vasúti 

híd / peron / a tó körüli pihenőövezet / temető / „régi“ óvoda / „Bad Fischau“-i pályaudar – 

mosdóhelyiségek / rendezvénytermek: akusztika  
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1. ábra: Bad Fischau-Brunn – átkelő 

 

Forrás: RaumRegionMensch, 2013. október 21. 

2. ábra: Bad Fischau-Brunn – járda  
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Forrás: RaumRegionMensch, 2013. október 21. 

 

Helyszíni bejárás akadálymentesen? Gutenstein, 2013. október 28.  

Az előre meghatározott bejárás során az alábbi területeket tekintettük meg:  

Ülésterem / az önkormányzati hivatal (felvonó, a bejárat környéke) / Markt 100 (főtér / a „Nah und 

Frisch“ megközelítése / Restaurant Kegelbahn (a bejárat környéke, az étterem előtti tér, felhajtó) / 

Volksbank (a bank előtti tér, parkoló, a bejárat környéke) / a gutensteini fürdő (a fürdő előtti tér, 

bejárat) / orvosi rendelő (a bejárat környéke, a rendelő előtti tér) / a főúton való átkelést segítő me-

goldás (Schulweg) / Hegerwiese / szabadidős terület / a „Kalter Gang“ feletti híd – a „Bleichgarten“ / 

a gutensteini tartományi óvoda megközelítése / a gutensteini általános iskolához vezető Lorbeergas-

se – újonnan épített járda / gutensteini plébániatemplom / plébániaudvar / a főúton vissza az 

önkormányzati hivatalba / az önkormányzati hivatalon kívül a figyelem főleg a közterületre (megkö-

zelítés, bejáratok környéke, gyalogutak, a gyalogutak szegélyének lekerekítése) irányul   
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 3. ábra: Gutenstein – az önkormányzati hivatal bejárata 

 

Forrás: RaumRegionMensch, 2013. október 28. 

4. ábra: Gutenstein – pénzintézet  

 

Forrás: RaumRegionMensch, 2013. október 28. 
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5 A közterek akadálymentességének javítására irányuló intézkedések kon-
cepciói  

A bejárás során a nem csökkentett mozgásképességű résztvevők is megtapasztalhatták, milyen nehéz 

megbirkózni a köztereken és középületekben lévő akadályokkal – amint azt az alábbi példák is 

szemléltetik. A jövőbeni konkrét intézkedések célja, hogy csökkentsük az akadályokat. 

5.1 Időben és anyagilag összehangolt megvalósítási koncepció  

A helyszíni bejárások megállapításaiból a feltárt akadályokra vonatkozóan javító szándékú javasla-

tokat, valamint az akadályok megszüntetésére, illetve enyhítésére irányuló intézkedéseket és 

hozzávetőleges költségbecsléseket dolgoztunk ki. A ráfordítást rövid távon (a közeljövőben), közép 

távon (az elkövetkező 1–3 évben), valamint hosszú távon és projekt formájában (például felújítás 

keretében, ahol is még nem lehet felmérni, mennyi időbe telik majd) határoztuk meg. A költségbecs-

lést Ing. Reinhard Hackel építőmester készítette.  

5.1.1 Gutenstein község önkormányzatának ajánlott intézkedések 

1. táblázat: Gutenstein – az önkormányzati hivatal bejárata 

Terület: Gutenstein | az önkormányzati hivatal bejárata  

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés          eu-

róban  
Ráfordítás 

Az ajtócsukót úgy beállítani, hogy könnyebben záródjon  0–50 csekély 
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Beépített motorral vezérelt automata ajtó  1.500–1.700 közepes 

Küszöbrámpák  300–400 csekély 

Korláttal, kerékterelőkkel, felszerelt, jelöléssel ellátott, 

széles rámpák alkalmazása  
800–1.000 közepes 

Mozgássérülteknek fenntartott parkoló kialakítása  100–300 csekély 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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2. táblázat: Terek, utak, átjárók, valamint buszmegállók  

Köztér: Terek, utak és átjárók, valamint buszmegállók  

   

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés     eu-

róban  
Ráfordítás  

A járdaszélesítés lehetőségének vizsgálata    projekt 

Adott esetben a járdafelület lesüllyesztése vagy a lesül-

lyesztés átalakítása   
2.000–2.200/db közepes 

Adott esetben kerékterelők kialakítása  500–600/db  közepes 

A váróhoz vezető járdára felhajtó kialakítása  1.600–1.800  közepes 

A menetrendek jól hozzáférhető kihelyezése  100–300 csekély 

Mindkét oldalról megközelíthető akadálymentes 

mosdóhelyiség létrehozása euro-key-zárrendszerrel  
25.000–50.000 projekt 

Egy kis rámpa kialakítása a hídnál (Gutenstein) 300–500 csekély 
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 3. táblázat: Gutenstein – pénzintézet 

Terület: Gutenstein | pénzintézet 

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés          eu-

róban  
Ráfordítás  

Az ajtó előtti terület kiszélesítése  2.200–2.500 jelentős  

Az ajtó automatizálása   projekt 

Az ajtó nyílásának megváltoztatása (kétszárnyú ajtónál az 

általánosan használt ajtószárny) 
 projekt 

Akadálymentes parkoló kialakítása  100–300 csekély 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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4. táblázat: Gutenstein - uszoda 

Terület: Gutenstein | uszoda  

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés          eu-

róban   
Ráfordítás  

A bejárathoz vezető rámpa kialakítása  alternatív bejárat  projekt 

Adott esetben könnyen járó, széles bejárati ajtó 

beépítése  
 projekt 

Akadálymentes mosdóheyiség kialakítása mindkét oldal-

ról megközelíthető WC-csészével  
 projekt 

Zuhanyozási lehetőség + zuhanyozáshoz készül kerekes 

szék (önjáró modell)  
 projekt 

Akadálymentes öltöző   projekt 

Akadálymentesen megközelíthető kültér   projekt 
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Akadálymentes medencébejutás   projekt 

Mozgássérültek számára fenntartott parkoló  100–300 csekély 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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5. táblázat: Gutenstein – orvos és óvoda 

Terület: Gutenstein | orvos és óvoda 

  

(Ajánlott) intézkedések 
Költségbecslés         eu-

róban   
Ráfordítás 

Orvos: a bejárathoz vezető rámpa kialakítása  1.400–1.600 közepes 

Óvoda: lépcsőmentes (akadálymentes) hozzáférés meg-

teremtése a rámpához  
300–500 csekély 

Óvoda: a lépcsőt és a rámpát korláttal, optikai és ta-

pintható jelöléssel kell ellátni  
2.000–2.200 jelentős 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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6. táblázat: Gutenstein  általános iskola 

Terület: Gutenstein | általános iskola 

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés         eu-

róban 
Ráfordítás  

Az akadálymentes átépítés vizsgálata   projekt 

Korlátok felszerelése és jelölések alkalmazása   2.500–2.700 jelentős 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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5.1.2 Ajánlott intézkedések Bad Fischau-Brunn község számára 

7. táblázat: Bad Fischau-Brunn – általános iskola 

Terület: Bad Fischau-Brunn | általános iskola  

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés       eu-

róban 
Ráfordítás  

Akadálymentes WC-vel és akadálymentes közlekedést 

biztosító megoldással való korszerűsítés  
 projekt 

A korlátok és lépcsők átalakítása  
3.800–4.000/darab át-

lagosan  
jelentős 

Jelölések  300–500 csekély 

Tornaterem: rámpával, korláttal és jelölésekkel való kor-

szerűsítés   
1.400–1.600 közepes 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 

 

8. táblázat: Bad Fischau-Brunn – terek, utak és átjárók  
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Terület: Bad Fischau-Brunn | terek, utak és átjárók  

   

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés      eu-

róban  
Ráfordítás 

A járdaszélesítés (például Blumentalgasse)lehetőségének 

vizsgálata  
 projekt 

A járdafelület lesüllyesztése vagy a lesüllyesztés 

átalakítása és adott esetben kerékterelők kialakítása  
2.700–2.800/db közepes  

Akadálymentes „járóvonalak“ meghatározása   projekt 

A lámpáknál (világítás) a fák metszése  100–200/db   csekély 

Esetleges díszítőelemek mellőzése az utcai lámpáknál (az 

elakadás veszélye)  
100–200 csekély 

Kereszteződésekben: kerékterelők a járda felületének 

lesüllyesztésénél  
500–600/db  közepes 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május  
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9. táblázat: Bad Fischau-Brunn-i temetőnél lévő főút 

Terület: Bad Fischau-Brunn | a temetőnél lévő főút (lakóház-műhely)  

   

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés         eu-

róban  
Ráfordítás  

Favédő rács (az igénybe vehető szélesség növelése)  500–600/db közepes 

A járda felületének lesüllyesztése az átjárást             bi-

ztosítandó  
1.000–1.200/db közepes 

Járdaszélesség   projekt 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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10. táblázat: Bad Fischau-Brunn – templom és templomtér 

Terület: Bad Fischau-Brunn | templom és templomtér  

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés          eu-

róban  
Ráfordítás  

Rázásmentes „sáv “  projekt 

Az akadálymentes átalakítás vizsgálata   projekt 

Kapcsolat az osztrák Szövetségi Műemlékvédelmi Hivat-

allal  
 projekt 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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11. táblázat: Bad Fischau-Brunn – posta  

Terület: Bad Fischau-Brunn | posta 

  

(Ajánlott) intézkedések 
Költségbecslés         eu-

róban  
Ráfordítás  

A postaláda áthelyezése  200–300 csekély 

A rámpa lejtésének megváltoztatása, a lépcsők 

átalakítása   
 projekt 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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12. táblázat: Bad Fischau-Brunn – termálfürdő 

Terület: Bad Fischau-Brunn | termálfürdő  

  
 

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés         eu-

róban  
Ráfordítás  

Akadálymentes weboldal, információk az akadálymen-

tesítési intézkedésekről  

 

pozitív példa  

 már számos intézkedést 

foganatosítottak -> 

néhány fejlesztés még 

lehetséges  

projekt 

Információ a megközelíthetőségről, az eligazodást segítő 

térkép   
projekt 

Lépcsőmentes hozzáférés – a rámpa átalakítása  közepes 

A kaputelefon áthelyezése, kitáblázás, az ajtók nyílási 

ívének jelölése  
csekély 

Rámpa a pénztár és a kültér között  közepes 

A WC fogódzókkal való utólagos felszerelése,   kontras-

ztos kialakítás  
közepes 



 Akadálymentesség: generációbarát trvezés és  
    épités a jobb életminősé érdekében   

active ageing     37. oldal 

  

Felújítás esetén: a WC-csésze lecserélése, háttámlával 

való kiegészítés  
közepes 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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13. táblázat: Bad Fischau-Brunn – önkormányzati hivatal 

Terület: Bad Fischau-Brunn | önkormányzati hivatal  

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés          eu-

róban  
Ráfordítás   

Az építkezésig/átalakításig – a csengőt lejjebb kell 

helyezni  
400–500 csekély 

Az építkezéskor/átalakításkor ügyelni kell az akadály-

mentesítésre  
 projekt 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május  
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14. táblázat: Bad Fischau-Brunn – kastély 

Terület: Bad Fischau-Brunn | kastély 

 

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés               eu-

róban  
Ráfordítás  

Parkolóhelyek kialakítása fogyatékkal élőknek  100–300/db csekély 

Az akadálymentesítés intézkedéseinek    vi-

zsgálata  
 projekt 

Kapcsolat az osztrák Szövetségi 

Műemlékvédelmi Hivatallal 
 projekt 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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15. táblázat: Bad Fischau-Brunn - kastély 

Terület: Bad Fischau-Brunn | kastély  

  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés           eu-

róban  
Ráfordítás  

A lépcső megszüntetése  700–800 közepes 

Javaslat: hézagmentesen vagy szűk hézaggal lerakott 

járólapok  
 projekt 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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16. táblázat: Bad Fischau-Brunn – „régi“ és „új“ óvoda  

Terület: Bad Fischau – Brunn | „régi“ és „új“ óvoda  

 
  

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés      eu-

róban  
Ráfordítás  

Rámpa/korlátok a bejáratnál és a kertbe vezető kijáratnál   2.400–2.600/db jelentős 

Jelölések alkalmazása és csúszásgátló elhelyezése  100–200/db  csekély 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 

  



 Akadálymentesség: generációbarát trvezés és  
    épités a jobb életminősé érdekében   

active ageing     42. oldal 

  

17. táblázat: Bad Fischau-Brunn – pályaudvar 

Terület: Bad Fischau-Brunn | pályaudvar  

  

 

(Ajánlott) intézkedések  
Költségbecslés     eu-

róban  
Ráfordítás 

Parkolóhelyek jelölése, akadálymentes parkolóhelyek kial-

akítása  
100–300/db csekély 

Akadálymentes WC kialakításanak vizsgálata    projekt 

A peronváltás vizsgálata  ÖBB 

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 
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18. táblázat: Kommunikáció  

Terület: Kommunikáció  

 

 

(Ajánlott) intézkedések 
Költségbecslés          eu-

róban  
Ráfordítás  

Rendezvénytermek  

 Akusztikai intézkedések betervezése, 

adott esetben induktív kihangosítók bes-

zerelése  

 projekt 

Médiák és közönségkapcsolati munka  

 A tájékoztatóanyag akadálymentes ki-  

alakítása  

 projekt 

Weboldal: továbbfejlesztése a WAI-irányelvek 

szerint  
 projekt 

Tájékoztatás nyújtása az akadálymentes megkö-

zelíthetőségről és az igénybevétel lehetőségeiről, 

 projekt 
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illetve a jelen állapot pontos bemutatása  

Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 

 

A javasolt intézkedések és költségbecslések segítséget nyújtanak a két kísérleti település közterein 

tervezett akadálymentesítés megvalósításához. A vonatkozó megállapítások példa jelleggel a térség 

többi települése számára is rendelkezésre állnak. 
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6 Akadálymentes tervezés és építkezés – fenntartható és generációbarát 
módon privát környezetünkben 

6.1 „Akadálymentes térkialakítás és fenntartható építkezés“ – workshop  

2014. május 12-én, hétfőn 9-től 12 óráig a Bad Fischau-Brunn-i kastélyban workshopot tartottunk az 

„Akadálymentes térkialakítás és fenntartható építkezés“ témában, melynek során a privát lakótér 

állt a fókuszban. Több prezentáció, eszmecsere és csoportmunka is szerepelt a napirenden.  

   

A workshop az építőipar, a közigazgatás képviselőnek, a politikai illetékeseknek, építészeknek és 

érdekképviseleteknek szólt az egész schneeberglandi kistérségben, és az akadálymentesség témájú 

korábbi bejárásokhoz kapcsolódott, melyekre Bad Fischau-Brunn és Gutenstein kísérleti települése-

ken került sor 2013 októberében.  

Az eredmények a potenciális „építkezőknek“ szóló tájékoztató brosúra elkészítésében is szerepet 

játszottak.  

A workshop tartalma  

Mit is jelent az akadálymentesség és mit kell tudniuk ezzel kapcsolatban a tervezőknek, a kivitelező 

mesterembereknek, valamint az engedélyező hatóságoknak stb.? A résztvevők ezekre a kérdésekre 

keresték a választ, és az akadályok leküzdését illetően saját tapasztalattárukból is merítettek. 

Anne Mautner Markhof okleveles mérnök gyakorlati példákat mutatott be, amelyeket a jelenlévők az 

előadást követően megvitattak. Reinhard Hackel mérnök prezentációja áttekintést nyújtott a két 

kísérleti településen feltárt problémás területek megoldásához szükséges           megvalósítási intéz-

kedésekről és azok becsült költségéről.6 

Ezenkívül a résztvevők kis csoportokban megvitattak tíz, az akadálymentességgel kapcsolatban előre 

megfogalmazott állítást, amelyeket személyes véleményük alapján értékeltek, hogy aztán meg-

kérdezzék a vita résztvevőinek állásfoglalását is a témával kapcsolatban: 

 Nekem nagyon fontos az akadálymentesség témaköre.  

 Lakókörnyezetem akadálymentes.  

                                                           

6
http://www.industrieviertel.at/projekte/active-ageing/workshop-barrierefreie-ortsraumgestaltung-

nachhaltiges-bauen/ 

http://www.industrieviertel.at/projekte/active-ageing/workshop-barrierefreie-ortsraumgestaltung-nachhaltiges-bauen/
http://www.industrieviertel.at/projekte/active-ageing/workshop-barrierefreie-ortsraumgestaltung-nachhaltiges-bauen/
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 Nem gond, ha valamely képességükben korlátozott látogatóim vannak.  

 Házamat/lakásomat a jövőben/élemedett koroban és használni tudom. 

 Másképp laknék, ha korábban több információ állt volna rendelkezésemre. 

 Napjainkban megfelelő a tájékoztatás az akadálymentes tervezésről és építkezésről. 

 Az önkormányzatok feladata, hogy tákéjoztassanak az akadálymentes építkezésről és ter-

vezésről. 

 Mindenkinek előretekeintően kell építkeznie és terveznie.  

 A jövőben szükségszerűen új lakóformák jelennek meg.  

 Már gondolkodtam átalakításon. 

Következtetés: Az akadálymentesség igen is lényeges a résztvevők számára, de az akadálymentes 

építkezésről és tervezésről szóló információk „nem jönnek házhoz“, hanem inkább az érdekelteknek 

kell utánajárniuk. Információ van elég, de nem annyira az önkormányzatok feladata a tájékoztatás, 

hanem inkább a tervezőké és az építészeké. 

Gyakran egy adott eset eredményeképp gondolunk az akadálymentes lakókörnyezetre. A jövőben 

szükség lesz rugalmas lakóformákra, akkor is, ha a jövő nem mindig tervezhető. Az akadálymentes 

tervezés és építkezés finanszírozás és tanácsadás kérdése is egyben.  

5. ábra: Csoportmunka 
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Forrás: RaumRegionMensch, 2014. május 12.   

A workshop végén a résztvevők elmondták ötleteiket az „építkezőknek“ szánt tájékoztató bro-

súrához, amelyeket az első tervezetben (lásd 6.2.) figyelembe vettünk.  

 

6.2 Az „építkezőknek“ szóló tájékoztató brosúra tervezete  

Milyen előnyökkel jár ez az Ön számára?  

Az akadálymentesség nemcsak a fogyatékkal élőket vagy időseket érinti. Az akadálymentes tervezés 

és építkezés nagyobb kényelmet és jobb életminőséget biztosít mindenkinek, és emellett még 

költséget is megtakaríthatunk. Hiszen előretekintő tervezéssel kiküszöbölhetjük az utólagos átalakítás 

magas költségeit.         

 

Mire kell ügyelni?       

A lakótér akadálymentes kialakításának legfontosabb alapjait négy szempontra összpontosítva 

határozhatjuk meg. Ezek figyelembevétele jó előfeltételeket teremt ahhoz, hogy a lakótereket hosszú 

távon a lehető legjobban tudjuk igénybe venni.     

 

 a kezelőeszközök (kapcsolók, fogantyúk stb.) megfelelő magassága 

 lépcsőmentes (akadálymentesített), sík hozzáférés biztosítása az egész lakótérben  

 az ajtóknál és a folyosókon az átjáráshoz biztosított megfelelő szélesség (legalább 80 

cm) 
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 a stratégiai területeken a mozgáshoz (manőverezéshez) szükséges 150 cm átmérőjű 

mozgástér  

 

 

 19. táblázat: Kezelőeszközök  

 

A kezelőeszközök magassága 

 Például a kapcsolókat, a gyakran      has-

znált konnektorokat, ablakkilincseket 

olyan magasra kell szerelni, hogy azokat 

könnyen el lehessen érni  

 Optimális magasság: 1 méter  

 

Lépcsőmentes (akadálymentesített) 

hozzáférés  

 a bejárat környékén  

 valamennyi földszinti helyiséghez  

 az akadálymentes gépjárműparkolókhoz  

 a kültéri létesítményekhez (kert)   

 Figyelem: előlépcső, oromlépcső a be-

járatnál, teraszajtóküszöb  

 
 
 

Az átjáráshoz biztosított szélesség  

 Az ajtók, folyosók és útvonalak minimális 

szélessége különböző igényekhez iga-

zodik  

 Az ajtó ideális szabad nyílásszélessége 90 

cm/legalább 80 cm  
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A mozgáshoz (manőverezéshez) szükséges 

terület – 150 cm átmérőjű mozgástér a 

stratégiai területeken  

 A kerekes székkel/guruló járókerettel  va-

ló megforduláshoz 150 cm átmérőjű 

szabad terület szükséges  

 A forgóajtók, a folyosó, a fürdőszoba stb. 

esetében ügyelni kell a kerekes szék-

kel/guruló járókerettel való megfor-

duláshoz szükséges fordulókörre  

 

Forrás: www.barrierefrei.graz.at 
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7 Támogatási lehetőségek 

Az akadálymentesítés fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása gyakran nagy költségekkel jár. 

Ezért az alábbiakban bemutatjuk azokat a támogatási lehetőségeket, amelyek  megkönnyítik a gya-

korlati megvalósítást.  

Általános információk 

Bizonyos elengedhetetlen térkialakítási szempontok megvalósítása saját otthonunkban vagy a láto-

gatókat fogadó létesítményekben (pl. szállodák, szabadidős létesítmények) nagy anyagi ráfordítással 

jár. Az állam azonban kedvező kölcsönök, egyszeri támogatások vagy egyéb     törlesztési ked-

vezmények formájában támogatást nyújt.   

A támogatás különböző fajtái léteznek. Ezek többek között a következők:  

 lakásépítési támogatás (új épület építése esetén)  

 felújítás (átalakítás és helyreállítás esetén)  

 lakhatási támogatás (lakbértámogatás)      

 támogatott kölcsönök  

 az akadálymentesség megteremtéséhez szükséges beruházási intézkedések támog-

atása a foglalkoztatási offenzíva keretében  

 támogatások a  fogyatékkal élőket támogató alapból     

Mindegyik támogatás esetében fontos, hogy az építési munkálatoknak csak akkor álljunk neki, ha a 

támogatási kérelm kedvező elbírálásban részesült.7 

További tanácsadás és információ az alábbi helyeken kapható:  

 Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány Hivatala, Lakástámogatási Osztály/Amt der NÖ Lan-

desregierung, Abteilung Wohnbauförderung    

 A Szociális Minisztérium Szolgáltatóirodája/Sozialministeriumservice    

 Szövetségi Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Minisztérium/Bundesministerium für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz    

 Általános Balesetbiztosító-társaság/AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt     

                                                           

7
 www.help.gv.at 
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9 DIÓHÉJBAN az Active Ageing-projektről 

 

A projekt időtartama:  2012 januárjától 2014 decemberéig 

Projektgazda (vezető partner): Industrievierteli Regionális Szövetség – Regionális Menedzs-

ment/Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement 

Projektpartnerek: 

 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 

 Bécsi Egyetem, Földrajzi és Regionális Kutatóintézet/Universität Wien, Institut für Geogra-
phie und Regionalforschung 

 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 

 Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

 VALCUM Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

Hatásterület:  

 Schneebergland közös térsége 

 Keszthelyi kistérség 

Támogatás: Az Active Ageing-projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013, az alsó-ausztriai tartomány idősek referatúrájának, az Industrievierteli Regi-

onális Szövetség és Magyarország támogatásával valósul meg.  

További információk:  

Az Industrievierteli Regionális Szövetség – projektmenedzsmentnél/Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement: 

Mag. Dr. Ingeborg Derkits 

2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1 

Tel.: +43 2622 27156 

E.mail: projekte@industrieviertel.at 

www.industrieviertel.at     

 

Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program: http://www.at-hu.net 

  

mailto:projekte@industrieviertel.at
http://www.industrieviertel.at/
http://www.at-hu.net/
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