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A MINISZTERELNÖKSÉG ÉS A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KONFERENCIÁJA

AZ AKADÁLYMENTESSÉGET BIZTOSÍTÓ MŰSZAKI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 
AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKBAN



AZ AKADALYMENTESSEG AZ ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABALYOKBAN

Az 1997. évi LXXVIII. számú törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről  [Étv]  

A törvény pontos meghatározásokat és követelményrendszert ad az épített 
környezet kialakításával kapcsolatban. 

Ez a törvény az Európai Unió Bizottsága által 1996-ban elfogadott

„Az akadálymentesség Európai eszméje” című kézikönyv ajánlására épül. 

Az OTÉK [Országos Településrendezési és Építési Szakmai Követelmények –
253/1997(XII.20.) Kormányrendelet]  ebben az ajánlásban rögzített műszaki 
követelményekkel került kiegészítésre. Ezek a műszaki előírások elsősorban 
középületek, közszolgáltatást nyújtó épületek kialakítására vonatkoznak, és 
elsősorban a mozgásukban korlátozottak igényeit veszik figyelembe.

Étv OTÉK



„Egyenlő esélyű hozzáférés: a közszolgáltatás egyenlő eséllyel 
hozzáférhető akkor, ha

igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal -
mindenki, különösen a

mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült 
emberek számára

akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá 
az az épület, amelyben a

közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a 
nyilvánosság számára nyitva álló

része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az 
épületben a tárgyak,

berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a 
szolgáltatások

egyformán igénybe vehetők.”

Étv



2. § E törvény alkalmazásában:

1. Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes,
biztonságos, önálló használata minden ember számára
biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket
vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális
eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.

Étv

ÚJ ÉPÍTÉS

MEGLÉVŐ
FELÚJTÁSA

ÉPÜLETEK

KÖZTERÜLETEK



31. § (1) Az építmény elhelyezése során biztosítani kell:
a) az építmény, továbbá a szomszédos építmények

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
b) az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő

megközelíthetőségét,
c) a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos

követelményeit és érdekeit,
d) a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára

biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget;
e) a rendeltetésszerű telekhasználatot.

Étv

ÚJ ÉPÍTÉSE



ÚJ ÉPÍTÉSE



(2) Az építmények és azok részeinek építése, bővítése, felújítása,
átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése során érvényre kell
juttatni az országos településképi és építési
követelményekben meghatározott alapvető követelményeket.

(4) Az építménynek és részeinek (önálló rendeltetési egység) építése,
felújítása, átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése
során biztosítani kell:
a) a rendszeres karbantartás lehetőségét,
b) hogy az építmény rendeltetésszerű használatával járó
környezeti terhelés az adott helyen megengedett
mértéket ne lépje túl, valamint
c) mindenki számára a közhasználatú építmények esetében a
biztonságos és akadálymentes használatot,

MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE

Étv
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MEGLÉVŐ FELÚJTÁSA



KÖZHASZNÁLATÚ

ÉPÜLETEK
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Biztonságos használat és akadálymentesség

54/A. § (1) A tervezési programban meg kell határozni a közhasználatú építmény
azon építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot biztosítani kell.
Az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs rendszert kell alkalmazni,
amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az építmény,
építményrész használatában.

(2) Az elsődlegesen fogyatékos személyek használatára szolgáló épületet,
épületrészt, önálló rendeltetési egységet és helyiséget
az akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni és megvalósítani.

Padlók

61. § (3) A közhasználatú építmény akadálymentes használatra szolgáló belső
közlekedőit és tereit összefüggő csúszásgátló padlóburkolattal kell ellátni.

(4) Akadálymentes használatnál a meglévő közhasználatú építmény esetében a
20 mm-nél magasabb küszöböt lejtős kialakítással kell ellátni.

Nyílások, nyílászárók, üvegfalak, vészkijáratok

62. § (5) A közhasználatú építményben az akadálymentes közlekedésre is
alkalmas falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet.

OTÉK





(6) Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és
megvalósítani, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli
részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv
legyen biztosítva a nyílás tok belméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt
falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen.

(10) Akadálymentes használatra könnyen kezelhető, nagy erőkifejtést nem
igénylő nyílászárókat kell beépíteni, szükség esetén automatikus nyitást biztosítva.

Szintkülönbség-áthidalók általános előírásai

63. § (2) A közhasználatú építmény akadálymentes használatú részei, bejárata
és kiürítési útvonala szintkülönbségének áthidalására a lépcsőn kívül legalább
egy helyen akadálymentes közlekedést biztosító megoldásról is gondoskodni kell
oly módon, hogy a közlekedés az építmény rendeltetésszerű használatát ne
akadályozza.

Lépcső, rámpa, lejtő, pihenő

64. § (4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú
lépcsőkart úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az egyenes vonalú legyen, és
a lépcsőkar 1,80 m-nél nagyobb szintkülönbséget nem hidalhat át.

65. § (2) b) közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcső
esetén 15 cm-nél nagyobb nem lehet.

OTÉK



65. § (4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatra szolgáló
lépcsőfokokat homloklappal és orr nélküli járólappal kell kialakítani annak
érdekében, hogy a lábfej ne akadjon meg. Az első és az utolsó lépcsőfokot jelölni
kell.

66. § (2) Akadálymentes közlekedéshez a lejtőt és a rámpát úgy kell tervezni és
megvalósítani, hogy
a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12)

lejtésű legyen,
b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20)

lejtésű legyen,
c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át,
d) a lejtőkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérőjű

vízszintes szabad terület biztosított legyen,
e) a többkarú lejtő, rámpa áttekinthető mellvéddel kerüljön kialakításra,
f) a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a

járófelülettől mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, és az 1,50 m-nél szélesebb
lejtőnél, rámpánál mindkét oldalon kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenők mentén
megszakítás nélkül továbbvezetni,
g) szabadban csapadéktól védetten, ennek hiányában megfelelő csúszásgátló

bordázattal legyen kialakítva, valamint
h) építményen belül a többkarú lejtő, rámpa legfeljebb 1,80 m szintkülönbséget

hidalhat át.

OTÉK





Lépcsőpihenők, lejtőpihenők

67. § (3) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú
közlekedéshez

a) a lejtőkarok hosszában legfeljebb 9,00 m vízszintes hossz után pihenőt
kell beiktatni, amelynek hossza legalább 1,50 m legyen,

b) ha a lejtő járóvonala törtvonalú, akkor a töréspontoknál legalább
1,50x1,50 m szabad terület biztosítandó a kerekesszék fordulásához,

c) több karú lejtők esetében legalább minden második kar utáni pihenőn
legalább két kerekesszék találkozásához szükséges szabad hely biztosítandó.

Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda

82.§ (2) Személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekezdésnek megfelelően
a) minden építményben, építményrészben, önálló rendeltetési egységben, ahol a

rendeltetésszerű használat 10,0 m-nél nagyobb szintkülönbség áthidalását teszi
szükségessé, kivétel lehet a kétszintes önálló rendeltetési egység második szintje;
b) minden, egynél több használati szintet tartalmazó olyan épületben, önálló

rendeltetési egységben, amelyben az azt rendeltetésszerűen használó fogyatékos
személyek az akadálymentesen megközelíthető bejárati szintről az egyéb
szinteket a lépcsőn nem képesek elérni vagy elhagyni, és
az akadálymentes megközelítésre más lehetőség nincs.OTÉK

http://uj.jogtar.hu/


82. § (3) A felvonókat úgy kell telepíteni, hogy azok a rendeltetésnek megfelelően
kiszolgálják az építmény minden részét.

(4) A többszintes közhasználatú építményt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy
legalább egy olyan méretű, kialakítású felvonót kell létesíteni, amely a fogyatékos
személyek által is használható. Az akadálymentes használathoz biztosítani kell
a) a felvonók lépcső nélküli elérhetőségét,
b) a felvonó-aknaajtók előterében legalább 1,50 x 1,50 m szabad méretet,
c) a felvonó vezérlő és jelző elemek elhelyezését megfelelő nagyságban és

magasságban kontrasztos kialakítással,
d) fogyatékos személyek számára az emeletek akusztikus jelzését és tapintással

olvasható emeletszámozást, vizuális jelzést.
(5) Meglévő épület esetében az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett

kialakítású korlátlifttel vagy emelőlappal is biztosítható.

82. § (10) Nagy forgalmú építményekben (pl. áruházak, bevásárló
központok, állomások) a személyszállító felvonó -
az akadálymentes közlekedés lehetőségének megfelelő felvonó biztosításával
egyidejűleg - részben helyettesíthető mozgójárdával, mozgólépcsővel. A
mozgólépcső és mozgójárda kialakítása feleljen meg a vonatkozó
jogszabálynak.OTÉK

http://uj.jogtar.hu/


HELYISÉGEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
Helyiségek méretei, kialakítása

85. § (10) Az egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek
(pl. 0-6 éves korú gyermekek, időskorúak, fekvőbetegek stb.) használatára szolgáló
helyiségek akkor lehetnek a külső terep szintjénél egy szinttel magasabban, ha tűz
esetén a mentés megfelelő feltételei biztosítottak.

(11) A helyiség akkor használható mindenki számára akadálymentesen, ha
a) a helyiség bejárati ajtaja akadály nélkül megközelíthető, és szabad mérete

lehetővé teszi az akadálymentes áthaladást,
b) a helyiség mérete és kialakítása a rendeltetéséhez szükséges berendezési és

felszerelési tárgyak elhelyezésével együtt alkalmas a fogyatékos személyek által
történő használatra és mozgásra.

Bejárat

96. § (2) Bejáratként kizárólag forgó-, billenő-, tolóajtó - az automatikus üzemű
és veszély esetén kézzel is megnyitható tolóajtó kivételével - nem alkalmazható

a) akadálymentes használhatóság követelménye esetén,
b) egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek (pl. a

6 éven aluliak, az időskorúak, a betegek stb.) használatára is szolgáló
helyiségekben,
c) * a tömegtartózkodásra szolgáló építményben, önálló rendeltetési egységekben

akkor, ha az ilyen nyílászáróval ellátott helyiségekből a kiürítés más módon nem
lehetséges,
d) kereskedelmi célú önálló rendeltetési egység vásárlóinak útvonalán.

OTÉK
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Tisztálkodó helyiség és illemhely

99. § c) 1000 fő összlétszám felett az illemhelyek és
az akadálymentes illemhelyek számát a tervezési programban az egészségügyi
követelmények megtartásával kell megállapítani;

99. § (5) A közhasználatú építmény és az (1) bekezdés szerinti
terület akadálymentes használatához nemektől független, kerekesszéket és más
segédeszközt használó személyek részére alkalmas illemhelyet kell létesíteni,
amelyek számát a tervezési programban rögzíteni kell. Az akadálymentes használat
céljára szolgáló illemhely méretének, berendezési tárgyai elhelyezésének és
kialakításának biztosítania kell a rendeltetésszerű használatos a WC-csésze
minimum három módon (szemből, oldalról, átlósan-szemből) történő
megközelíthetőségét, valamint a helyiségben a kerekesszékkel történő 360°-os
megfordulást. Az akadálymentes használatra alkalmas illemhely is beszámít a (3)
bekezdés szerint megvalósítandó mennyiségbe.

(6) Az illemhelyet akadálymentesség követelménye esetén, továbbá a nevelő-
oktató és a gyógykezelő célú építményekben szintenként kell, egyéb
építményekben legfeljebb egy szintkülönbséggel szabad létesíteni, a számításba
vett használók tartózkodási helyének súlypontja közelében.

104. § (1) A közhasználatú építmény akadálymentes használatra kialakított
önálló rendeltetési egységéhez akadálymentes megközelíthetőséget kell
biztosítani.

OTÉK





ÖRÖKSÉG



ÖRÖKSÉG



(5) Mind az építmény elhelyezése, mind pedig a külső megjelenését befolyásoló
kialakítása, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása során különös
figyelmet kell fordítani a településkép, a tájkép a beépítési vagy az építészeti
jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelmére, az épített örökség védett
értékeinek érvényesülésére.

1. melléklet: 4. Műemlékek esetében vizsgálandó, hogy az épület-

energetikai hatékonyságot javító, a megújuló energia alkalmazására,

illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások összhangban

vannak-e a műemléki értékek megőrzésének elsődlegességével,

biztosítják-e annak érvényesülését.

266/2012. (IX. 18.) Kormányrendelet a kulturális örökségvédelmi 
hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról

ÖRÖKSÉG

2016. ÉVI TÖRVÉNY A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRŐL



értékvédelem egyenlő esély

Költségek

közbeszerzés

SZEMPONTOK EGYENSÚLYA

ÖRÖKSÉG



HELYI

ÉRTÉKVÉDELEM

2016. ÉVI LXXIV. TÖRVÉNY A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

1. § E törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a 

hazai városok és községek sajátos településképének védelme és 

alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, 

hogy

a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen 

megállapításra a településkép védelmének elemei,

b) a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi 

viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.

ARCULATI 

KÉZIKÖNYVEK

SZEMPONTOK EGYENSÚLYA

TELEPÜLÉSKÉPI 
RENDELETEK



Objektív funkcionális igény 

Szubjektív esztétika

ÉSSZERŰ EGYENSÚLY



42. § (1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek 
rendeltetésszerű használatához - a helyi építési szabályzat eltérő 
rendelkezésének hiányában a (10) és a (11) bekezdésben foglaltak kivételével -
legalább a (2) és a (4) bekezdésben előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű 
elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet 
kell biztosítani. 

(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken - a 
helyi építési szabályzatnak a terület településen belüli elhelyezkedése, 
tömegközlekedési ellátottsága és forgalmi terheltsége és az építmény 
rendeltetése alapján, a (10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével 
meghozott eltérő rendelkezése hiányában - a 4. számú melléklet szerint 
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés szerint számított minden megkezdett 50 db várakozóhelyből 
legalább egyet a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani, 
amelyekből legfeljebb négy helyezhető közvetlenül egymás mellé.

OTÉK
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KÖZTERÜLETEK



Zöldterület

27. § (2) A zöldterületnek közútról, 
köztérről közvetlenül -
kerekesszékkel és gyermekkocsival is 
- megközelíthetőnek és 
használhatónak kell lennie.

OTÉK

KÖZTERÜLETEK



KÖZTERÜLETEK



HÉSZ

KAT

A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSI TERV RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Helyszínrajzi kialakítás, elrendezés

2. Magassági kialakítás, elrendezés, keresztmetszetek

3. Városképi megjelenés, arculati elemek

4. Kertépítészeti kialakítás (beleértve a növényzet fajtáját, kiültetési módját és 
helyét, a közlekedési zöldfelületek, zöldsávok kialakítását)

5. Közlekedési és parkoló felületek kialakítása (beleértve a útcsatlakozásokat, 

közlekedési csomópontokat a forgalomtechnikai javaslat feltüntetésével együtt, a 

burkolatok, szegélyek, felhajtók és akadálymentesítésre szolgáló lejtők, felfestések 

jelölését, a gépjármű, a gyalogos, a kerékpáros közlekedés és parkolás felületeit, 

burkolati terveit, a burkolatfajtákat és anyagokat, a burkolatmintázatok módját, a 

behajtók, személybejárók helyét és kialakításuk módját, felületeit, a mozgó és fix 

terelőket, pollereket, oszlopokat, továbbá a kerékpár-tárolás eszközeit, valamint a 

közösségi közlekedés megállóinak kialakítását;

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

KÖZTERÜLETEK



KÖZTERÜLETEK



KÖZTERÜLETEK



KÖZLEKEDÉS

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


