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ÉPÜLET KÖRÜLI KÖRNYEZET
PARKOLÓ
Akadálymentes parkolók száma

5 db • min. minden megkezdett 50 parkolóhelybõl 1 db

Akadálymentes parkolók szélessége
Akadálymentes parkolók jelölése

3,5 m • minimum 3,5 m közlekedési sávval együtt
felfestéssel

Építménytõl való távolság
Busz részére megállási lehetõség

IGEN

JÁRDÁK GYALOGUTAK
Szélesség
Felület

csúszásmentes / egyenletes

Vezetõsáv
színében és felületében eltérõ
Járda síkján akadályok
Járda fölé benyúló ill. lógó akadályok
szabad belmagasság min. 2,20 m

IGEN
NEM
NEM
IGEN

Utcai tartozékok

nincs

MEGKÖZELÍTÉS
RÁMPA
Szintkülönbség, lejtés
17,5 cm szintkülönbség felett 5%
Szabad szélesség

75 cm

csúszásmentes

vezetõsáv kialakított
Mellvéd, kerékvetõ szegély
járófelületrõl a legurulás megakadályozott
Korlát
kétsoros kialakítás
rámpa mindkét oldalán
kontrasztos

NEM
NEM
IGEN
NEM
NEM
NEM
NEM

10 cm
IGEN
450 cm • minimum 1,20 m, lejtés <5%

Lépcsõfok mérete
fellépõmagasség 15 cm
Lépcsôlap profil (orrkialakítás)

egyenletes

Korlát
kétsoros kialakítás
rámpa mindkét oldalán
kontrasztos

NEM
NEM
NEM
NEM

BEJÁRAT
Akadálymentes megközelítés

IGEN

Szabad szélesség
min. 0,90m belméret, ha a falvastagság >30cm

IGEN

Ajtólap
üvegezéssel ellátott
alsó része védelemmel ellátott
kilincsszerkezet 0,90-1,10m magasságban
Jelölések, információk
kontrasztos ajtókeret vagy ajtólap
üvegezett felületek érzékelhetõek
helyiség funkciójelzése síkírással, Braille felirattal

• szabad széleséget max. 0,90 m-ig szûkítheti le

120 cm • minimum 1,20 m

Járófelület

LÉPCSÕ
Szintkülönbség
minimum 3 fellépõ
Szabad szélesség

• az épület bejáratától mért távolság <50 m

3 m • minimum 1,20 m

12 cm

• az ajtó mindkét oldalán 1,50x1,50m szabad terület
200 cm

IGEN
NEM
IGEN
NEM
NEM
NEM

SZÉLFOGÓ
Mérete

6 m2

Berendezések kezelhetõsége
tájékoztató, eligazító tábla
megfelelõ megvilágítás, jó akusztika

NEM
IGEN

BELSÕ KÖZLEKEDÉS
FOLYOSÓK
Szabad szélesség és magasság

2,5m szélesség és 4m belmagasság

Járófelület

egyenletes

vezetõsáv kialakított
Belógó ill. lelógó akadályok

NEM
nincs

akadályok megfelelõen jelzettek
Megfordulási lehetõség
a folyosón a megfordulási lehetõség biztosított
Tájékozódás
iránytjelzõ, tájékoztató táblák
átlátható, logikus alaprajz
funkciók jelölése

NEM
IGEN
IGEN

IGEN

Fülke mérete

90x130

Liftajtó mérete

• minimum 1,10x1,40m

90 cm

látható, hallható, tapintható információ

Jó

BELSÕ HELYISÉGEK
PADLÓBURKOLATOK
Biztonság
csúszásmentes
Tájékozódás
tükrözõdésmentes
vezetõsávok kialakítása

NEM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Pult megközelítése
akadálymentes, jól meghatározott útvonal
Pult elõtti szabad hely
min. 90 cm szélességû szabad sáv a pult elõtt
min. 1,50 m sugarú kör a megforduláshoz
Pult kialakítása
akadálymentes pultszakasz magassága 75-80 cm
pult magassága egyéb helyen max. 1,10 m
pult szélessége min. 50 cm
térdszabad kialakítás

• szabad szélességet max. 0,90 m-ig szûkítheti le

95 cm • minimum 0,85 m

Kezelõeszközök, információ

folyosóról önállóan nyíló
Helyiségméret
megfordulás biztosított
WC csésze
szembõl és oldalirányból megközelíthetõ
magasított
Mosdó
konkáv peremkialakítású
térdszabad kialakítású (min. 0,85m magasságban)
Kapaszkodók
WC mindkét oldalán, tér felé felhajtható
0,75m magasságban

• min. 1,20 m szélesség és 2,20m belmagasság

NEM
IGEN
IGEN

FELVONÓK
Felvonó megközelíthetõsége

WC-MOSDÓ
Kialakítása, mennyisége

• minimum 1,50x1,50m szabad alapterület

NEM
NEM

1 db

• épületszint akadálymentes használatához min. 1 db

IGEN
2x2 m
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

IGEN
2M
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
NEM
NEM

Várakozási lehetõség
kerekesszék számára hely
vakvezető kutya számára hely
jól megvilágított környezet
csendes környezet

IGEN
IGEN
IGEN
NEM

Automaták

NINCS

Kommunikáció
ügyintézõ arca jól megvilágított
ügyintézõ személye jól látható
indukciós hurokerõsítõ berendezés biztosított

NEM
NEM
NEM

Egyéb Feljegyzések

WC-ben döntött tükör. Az épületben található kávézóhoz kiszolgáló személyzet segít.

1. oldal

