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JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
ÁME Vasúti Átjárhatósági Műszaki Előírások 

CRPD 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) 

Épelj. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

Étv. Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) 

Fot. Esélyegyenlőségi törvény (1998. évi XXVI. törvény] 

ISO International Standard Organization – Nemzetközi Szabványügyi Testület 

Kp. 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

MEOSZ Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

MTÜ Magyar Turisztikai Ügynökség 

MVGYOSZ Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

OTÉK Országos Településrendezési és Építési Követelmények (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 

OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 

PRM Persons with Reduced Mobility (fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek, 
PRM-használatról szóló vasúti szabványok nevében) 

Ptk.  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

REKORE Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek 
Országos Egyesülete (REKORE Egyesület) 

Segédlet PANDULA, A. (szerk.) (2015): Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtéséhez. Budapest: FSZK Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

SINOSZ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

TKR Településkép-védelmi rendelet 

TvMI Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 

TWSI Tactile Walking (Ground) Surface Indicators – Taktilis járófelületi jelzésrendszer (az ISO 23599-es 
szabvány előírásai szerint) 

ÚME Útügyi Műszaki Előírások 

Tvt. Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) 
 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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FOGALOMTÁR 

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. 1997: 2. § 1.] 

Civil és érdek-képviseleti szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító 
okiratában a szervezet céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, illetve társadalmi felzárkózásának elősegítése vagy a védett 
tulajdonság pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott 
nemzetiség tekintetében a nemzetiségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, 
valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet. [Ebktv. 3. § 3) e] 

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, 
ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel 
szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos 
mértékű figyelembevételével kell eljárni. [Ebktv. 1. §] 

Egyenlő esélyű hozzáférés: 
ha) a szolgáltatás 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, 
hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és 
kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része 
bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki 
számára rendeltetésszerűen használhatók, 
hc) az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 
mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, 
az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes. [Fot. 1998: 4. § h)] 

Egyetemes tervezésen a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését 
értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, 
vagy speciális tervezés szükségessége nélkül. Az egyetemes tervezés nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő 
személyek csoportjai számára szükséges támogató-segítő eszközök és technológiák indokolt esetben történő 
használatát. [CRPD, 2. cikk] 

Az „észszerű alkalmazkodás” az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, 
amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a 
fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő 
mértékű élvezetét és gyakorlását. [CRPD, 2. cikk] 

Fogyatékossággal élő személy, fogyatékos személy 
(1) Fogyatékossággal élő személy: minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy 
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. [CRPD 1. cikk] 
(2) Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, 
értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, 
társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
részvételt korlátozza vagy gátolja. [Fot. 4. § a] 

Hátrányos megkülönböztetés: 
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt (…) g) fogyatékossága, h) egészségi állapota (…), o) életkora (…), t) egyéb 
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helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb 
bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült 
vagy részesülne. [Ebktv. 8. §] 
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem 
minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban 
meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb 
arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy 
csoport volt, van vagy lenne. [Ebktv. 9. §]  
[Előnyben részesítés] Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely 
egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének 
felszámolására irányul [Ebktv. 11. § (1)] 

A „kommunikáció” fogalmába tartoznak a nyelvek, a kivetített szöveg, a Braille-nyomtatás, a taktilis 
kommunikáció, a nagyméretű betűkkel történő nyomtatás, a hozzáférhető multimédia, valamint az írott, a 
hangzó és az egyszerű szöveg, a felolvasás, illetőleg az augmentatív, beleértve a hozzáférhető kommunikációs 
és információs technológiát, a kommunikáció alternatív módozatai, eszközei és formái. [CRPD, 2. cikk] 

Korlátozott mozgásképességű személy „az, aki tartósan vagy időlegesen korlátozott (vakság, gyengénlátás, 
mozgáskorlátozottság), és emiatt segítség vagy segédeszköz (segítő személy, vakvezető kutya, illetőleg 
kerekesszék, járókeret, mankó, bot, művégtag stb.) nélkül nem képes közlekedni, koránál (kisgyermek, idős 
személy), egészségi állapotánál (pl. terhes nő), illetőleg heveny vagy idült betegségénél fogva az állagos 
gyalogoshoz képest lassabban és/vagy nehezebben mozog, gyermeket vagy fizikai képességeihez viszonyítva 
nehezebb, illetőleg terjedelmesebb tárgyat visz, továbbá járművet (kerékpár, kézikocsi) vagy járműnek nem 
minősülő szállító-eszközt (gyermekkocsi, kerekesszék, talicska, szán stb.) tol vagy húz.” [e-UT 03.07.23: 2009: 2.2] 

Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely 
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és 
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, 
gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú 
építmények mindenki által használható részei), továbbá 
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, 
ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet 
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. [Étv. 2. § 9.] 

Közszolgáltatás: 
(1) - minden közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, 
valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással 
tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a honvédelmi és 
rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység, 
-  az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, 
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység, 
-  a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység - ideértve 
különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a nem állami, helyi önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi 
személy által fenntartott, közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott fb) alpont szerinti szolgáltatás, 
ellátás, tevékenység, 
- minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá 
- minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató 
tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem 
korlátozható. [Fot. 1998: 4. § f)] 
(2) Közszolgáltatás: szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására 
irányuló szolgáltatás, így különösen a villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, 
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köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett 
közforgalmú személyszállítás [Ebktv. 3. § d)] 

Szabvány: elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki 
(technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és 
ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a 
rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. [1995. évi XXVIII. törvény 4. §] 
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1 JOGI ÉS MŰSZAKI HÁTTÉR BEMUTATÁSA 

1.1 A SZABÁLYOZÁSI RENDSZER HIERARCHIÁJA 
A magyar jogrendszer meglehetősen bonyolult. Röviden és leegyszerűsítve ismertetjük a jogforrási 

hierarchiát, hogy az alkalmazási elsődlegességre utalhassunk. Nem mutatjuk be az egész jogrendszert, csak az 
akadálymentesség témájához kapcsolódó részét, valamint a hatályos jogszabályokat vizsgáljuk és rögzítjük, 
hogy mely jogszabályban milyen rendelkezés jelenik meg. 

A magyar jogforrási rendszerben a legjelentősebb jogforrás az Alaptörvény, mely a magyar jogrendszer 
alapja. Általánosan kötelező magatartási szabályokat állapít meg és mindenkire kötelező. A törvények között 
nincs hierarchikus különbség. A rendeletek közül a legmagasabb hierarchiai fokon a Kormány rendelete áll. Ez 
alatti szint a Kormány tagja – beleértve a miniszterelnököt és az egyes minisztereket – által törvényben vagy 
kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján alkotott rendelet. Adott jogszabály felsőbb szintű 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

Az Alaptörvény szerint Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a 
nemzetközi jog és a magyar jog összhangját és kinyilvánítja, hogy elfogadja a nemzetközi jog általánosan 
elismert szabályait. Az Alaptörvény értelmében jogszabályban történő kihirdetéssel a nemzetközi jog forrásai a 
magyar jogrendszer részévé válhatnak. Az EU-jogrend, benne az EU-jogi normákkal, alkalmazási 
elsődlegességgel rendelkezik a magyar, azaz a tagállami jogrenddel és benne a tagállami jogi normákkal 
szemben. Ha a belső jog ellentmond az EU-jognak, akkor az EU-jogot kell alkalmazni. [Jakab, 2015] 

Míg a jogszabályok az általános, alapvető elveket és követelményeket írják elő, a közmegegyezéssel 
elfogadott műszaki megoldások konkrét, részletes szabályait a jogszabályoknál jóval rugalmasabb műszaki 
specifikációk – szabványok és szabvány jellegű dokumentumok – tartalmazzák [1995. évi XXVIII. tv. 4.§]. A szabad 
piac érdekében a szabványok alkalmazása önkéntes, de azok követelményeihez képest visszalépés nem 
megengedett, és minimum az egyenértékűséget igazolni kell. A szabványosítás szintjei is hierarchikusan épülnek 
fel: a magyar szabványrendben a felső szinten a nemzeti szabványok állnak (MSZ: Magyar Szabvány) – ezek közé 
tartoznak a honosított harmonizált európai szabványok (MSZ EN) –, majd következnek a szakmai, ágazati, 
szabvány jellegű dokumentumok (pl. műszaki előírások, irányelvek), az alsó szinten pedig a vállalati szabvány 
jellegű dokumentumok (pl. utasítások) állnak. A nemzeti szabványrendbe be nem vezetett nemzetközi 
szabványok közül – amelyek tehát nem képezik részét a szabályozási rendszer hierarchiájának, és a 
szabványosításról szóló törvény [1995. évi XXVIII. tv.] sem vonatkozik rájuk – akadálymentesítés terén jellemzően 
ISO-szabványokra [pl. ISO 21542 és ISO 23599] hivatkozással lehet igazolni azon műszaki megoldások műszaki 
megfelelőségét, amelyekre a hazai szabályozásban nem található, vagy nem elég specifikált a követelmény. A 
szabványok alkalmazása garantálja a műszaki megoldás megfelelőségét, és védelmet jelent élet-, vagyon-, 
környezet- és egészségvédelmi események kapcsán. [Szakács, s. a.]1 Az egyenlő esélyű hozzáférés tárgyában 
készülő segédletek, szakmai útmutatók nem képezik a szabályozási rendszer részét, de fontos megemlíteni őket, 
mert egyes esetekben kötelezően alkalmazandók (ugyanakkor jogszabállyal, műszaki specifikációval nem 
lehetnek ellentétesek), ill. a gyakorlatban a mai napig sokszor képeznek hivatkozási alapot (a témával bővebben 
az 1.7 Műszaki segédletek, szakmai ajánlások, pályázati kiírások c. fejezet foglalkozik). 

1.2 AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉSSEL KAPCSOLATOS JOGI ÉS MŰSZAKI DOKUMENTUMOK TARTALMA 
Az alábbiakban a tartalmuk szerinti csoportosításban közöljük az egyenlő esélyű környezethasználattal 

kapcsolatos jogi és műszaki dokumentumokat. Ezen tartalmi kategóriák: az esélyegyenlőség elvi háttere; az 
építés műszaki követelményei; a szakmagyakorlásra, a műszaki dokumentációk tartalmára, az egyes, 
építésüggyel összefüggő eljárásokra és azok szereplőire vonatkozó szabályozás; valamint az egyenlő esélyű 
hozzáférés témakörét érintő műszaki segédletek, szakmai ajánlások, pályázati kiírások. Elsőként a több 
témakört is szabályozó alapdokumentummal, az építési törvénnyel [Étv., 1997. évi LXXVIII. törvény] foglalkozunk. 

 
1 A nemzeti szabványokról bővebben ld. a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) honlapját, a Magyarországon be nem 
vezetett nemzetközi ISO-szabványokról pedig az International Organization for Standardization (ISO) honlapját. 

https://prod.mszt.hu/hu-hu/
https://www.iso.org/home.html
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1.3 AZ ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ALAPDOKUMENTUMA 
Az építési törvény (Étv., 1997. évi LXXVIII. törvény) „[a]z épített környezet alakításával és védelmével 

kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről” szóló törvény, melynek hatálya kiterjed többek 
között „az épületek, műtárgyak (a továbbiakban együtt: építmények), táj- és kertépítészeti alkotások, valamint 
az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak kialakítására” [Étv. 1.§ c)], az építészeti műszaki 
tervezésre és az építésügyi műszaki szakértői tevékenységre, a minőségi követelmények kialakítására, az 
építészeti örökség védelmére, az ezekkel kapcsolatos feladatokra, hatáskörökre és hatósági jogkörökre, 
továbbá az ezekre vonatkozó szabályok megállapítására, alkalmazásuk ellenőrzésére és érvényre juttatására (a 
továbbiakban együtt: építésügy) [Étv. 1. §]. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások és az egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenység tárgykörében is rendelkezik [Étv. 33/A. §, 34. §, 46. §]. Előírja, hogy 
„építési tevékenységet (…) kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni” [Étv. 38. §]. Megjelöli az építési 
folyamat egyéb résztvevőit (építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító) [Étv. 38/A. §, 

38/C. §], valamint az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételeit [Étv. 39. §, 39/A. §]. 
Az Étv. szerint „építmény elhelyezése során biztosítani kell (…) a közhasználatú építmények esetében a 

mindenki számára biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget” [Étv. 31. § (1)]. A törvény határozza meg 
továbbá az „akadálymentes épített környezet” (biztonságos, kényelmes, önállóan használható) [Étv. 2. § 1.], 
valamint a „közhasználatú építmény” [Étv. 2. § 9.] fogalmát (ld. 0. FOGALOMTÁR). Az Étv. az épített környezet 
fizikai akadálymentességét célozza, közhasználatú épületekre vonatkozóan – a munkahelyek, lakókörnyezet 
akadálymentesítését nem írja elő. 

1.4 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ELVI HÁTTERE 
Magyarország Alaptörvényének (Alkotmány, 2011. április 25.) a – fogyatékossággal élő emberek jogait 

közvetlenül illető – követelményei különösen az emberi méltóság, a megalázó bánásmód tilalma, a 
szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog, a munka és foglalkozás szabad megválasztása, az 
esélyegyenlőség joga és a megkülönböztetés tilalma, a gyermekek testi fejlődésének védelme, a testi és lelki 
egészséghez való jog, az egészséges környezethez való jog, az emberhez méltó lakhatás joga, az új műszaki 
megoldások és a tudomány eredményeinek alkalmazása, a szabad mozgás joga. Nevezett jogok a fogyatékos 
személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt ratifikáló hazai törvényben [2007. évi XCII. tv.] (a továbbiakban: CRPD)2 
is rögzítettek. 

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törvényeket időrendben soroljuk, hogy mutassák a szemléletbeli 
változásokat. Az 1997-es építési törvényt az esélyegyenlőségi törvény (Fot., 1998. évi XXVI. törvény) követte. 
Az esélyegyenlőségi törvényben van meghatározva a közszolgáltatás [Fot. 4. § f)] és az egyenlő esélyű hozzáférés 
[Fot. 4. § h)] fogalma. A törvény nem szorítkozik tehát a fizikai környezetre, hanem a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférést írja elő, és nem tesz különbséget a köz- és magánszféra között. Korábban ez a 
törvény határozta meg az akadálymentesítési határidőket az érvénybe lépése előtt épült, közszolgáltatást 
nyújtó létesítményekre vonatkozóan [Magyar Közlöny, 1998/28. szám].3 A törvény deklarálja, hogy „[a] fogyatékos 
személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre”, amely 

 
2 CRPD: A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény angol nyelvű rövidítése (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities), amelyet Magyarországon a 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény ratifikált. 
3 29. § (1) A kihirdetéskor már működő közlekedési rendszereknek, tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek — 
beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket — fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-jéig kell a 8. §-ban foglalt feltételeknek 
megfelelniük. (2) A törvény 9. §-ában szabályozott közlekedési szállítást végző hálózat kiépítéséről fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 
1-jéig gondoskodni kell. (3) A fogyatékos személy a 13. §-ban szabályozott speciális oktatásának tárgyi, személyi feltételeit fokozatosan, 
de legkésőbb 2005. január 1-jéig kell megteremteni. (4) A fogyatékos személy speciális munkahelyen történő foglalkoztatásának 16. § 
szerinti feltételeit fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig kell megteremteni. (5) A fogyatékos személyek számára tartós bentlakást 
nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-jéig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi 
segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos 
fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani. (6) A törvény kihirdetésekor már meglévő 
középületek akadálymentessé tételét fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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jog „vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre” 
[Fot. 5.§ (1), (2)]. 

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény (Ebktv., 2003. évi CXXV. törvény) definiálja a közszolgáltatás [Ebktv. 

3. § d)], a civil- és érdek-képviseleti szervezet [Ebktv. 3. § 3)], a hátrányos megkülönböztetés [Ebktv. 8-9. §] és az 
előnyben részesítés [Ebktv. 11. §] fogalmát. Hatálya nemcsak a közszolgáltatást igénybe vevő kliensre, hanem a 
foglalkoztatásra, munkavégzésre is kiterjed. A törvényből következtethetően az akadálymentesítési kötelezettség 
elmulasztása közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, mivel az az egyenlő esélyű hozzáférés 
akadályozottságát jelenti a nem fogyatékos személyek lehetőségeihez viszonyítva, valamint egyben törvényi 
kötelezettség elmulasztása is. Foglalkozik az olyan rendelkezésekkel is, amelyek korlátozzák ugyan a hátrányt 
szenvedő fél jogát, de az „a cél elérésére alkalmas és azzal arányos”, ill. „tárgyilagos mérlegelés szerint az adott 
jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, észszerű indoka van” [Ebktv. 7. § (2) a), b)], ugyanakkor a kötelezettnek kell 
bizonyítania, hogy aránytalan a teher valamennyi lehetséges megoldás tekintetében. 

A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (angol rövidítéssel: CRPD) – ami egy nemzetközi 
jogi dokumentum, az ENSZ Közgyűlésének határozata, a legmagasabb jogszabályi szinten ratifikálva – ráerősített 
a Fot. által behozott szemléletváltásra, hogy a fókusz a fizikai akadálymentesítésről az egyenlő esélyű 
hozzáférésre helyeződjön. Preambulumában elismeri, hogy „a fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek 
és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a 
társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben” [CRPD Preambulum]. Az 
elszenvedett hátrányt tehát, a korábbi felfogással ellentétben, nem csupán a képességbeli különbségekből 
eredezteti, hanem társadalmi és emberi jogi hátrányként értelmezi. A törvény definiálja továbbá az egyetemes 
tervezés és az észszerű alkalmazkodás fogalmát, az adaptálás vagy speciális tervezés helyett a minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben való hozzáférés – és egyben elengedhetetlen és megfelelő, ugyanakkor 
aránytalan és indokolatlan terhet nem jelentő – módosítások biztosítását hangsúlyozva [CRPD 2. cikk]. Az 
Egyezmény általános alapelvei a veleszületett méltóság és az egyéni autonómia tisztelete, a hátrányos 
megkülönböztetéstől való mentesség, a teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás, a 
fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség és az 
emberiség részeként, az esélyegyenlőség, a hozzáférhetőség, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek 
formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő gyermekek identitása megőrzéséhez fűződő 
jogának tiszteletben tartása [CRPD 3. cikk]. 

1.5 AZ ÉPÍTÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 
Az Étv. végrehajtási rendelete az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 

kormányrendelet (OTÉK, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet), mely konkrét műszaki megoldásokat tartalmaz. 
Előírja a tervezési program készítését és alapvető tartalmi elemeit [OTÉK 50. §, 54/A. §]. A műszaki megfelelőséget 
nemzeti szabvánnyal tekinti igazolhatónak [OTÉK 50. § (3)]. Meglévő állapotra enyhébb követelmények felé való 
eltérést enged meg indokolt esetben [OTÉK 109. §]. 

Az épített környezet hozzáférhetőségének és használhatóságának funkcionális követelményeiről az MSZ 
EN 17210:2021 nemzeti szabvány rendelkezik (amelyen jelen tanulmány részben alapul). Ez az első és jelenleg 
egyetlen, a szakterület (egyenlő esélyű hozzáférés és használat) teljes keresztmetszetét bemutató magyar 
nemzeti szabvány, amely funkcionális követelményeket fogalmaz meg, és ezek teljesítésének konkrét műszaki 
megoldásai tekintetében átutal az ISO 21542:2021 szabványra. 4  Fontos még megemlíteni az MSZ EN 
17161:2019 szabványt a termékek, áruk és szolgáltatások hozzáférhetőségéről az "egyetemes tervezés" 
megközelítés szerint, amely általános követelményeket fogalmaz meg szervezetek számára. 

Speciális részterületeket szabályozó törvények az örökségvédelmi törvény (2001. évi LXIV. törvény), amely 
a kulturális örökség „feltárásának, tudományos feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható 
használatának és közkinccsé tételének törvényi feltételeit” teremti meg. A műemlékvédelem és a helyi 
építészeti értékvédelem tárgykörét egyaránt szabályozza. A természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény, 
Tvt.) a természeti értékek és természeti területek védelmét, fenntartását, kezelését, rehabilitációját, 

 
4  A szabvány angolul elérhető, címe: Building construction — Accessibility and usability of the built environment. A 
szabványról angolul lásd: https://www.iso.org/standard/71860.html  

https://www.iso.org/standard/71860.html
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megismerését - bemutatását, fenntartható használatát szabályozza. A tüzek megelőzéséről, a tűzeseteknél való 
segítségnyújtásról, a védekezés szervezeti, irányítási rendjéről, valamint személyi, tárgyi és anyagi feltételeiről 
a tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) rendelkezik. A végrehajtási rendelete az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet). 5  A megfelelő műszaki intézkedéseket, a kiürítés jogszabályi 
követelményeit teljesítő műszaki megoldások ismertetését külön intézkedésekkel a mozgási és tájékozódási 
képességükben korlátozott emberekre 2020. január 21 óta a Kiürítés Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) 
tartalmazza. 

 Speciális részterületként kiemeljük még a vasúti átjárhatóságról szóló jogszabályokat. Európai jogi 
dokumentum az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek 
a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos 
átjárhatósági műszaki előírásokról (PRM-ÁME vagy PRM-TSI), amelynek teljesülését a vasúthatóság ellenőrzi 
a vasúti létesítmény engedélyezési tervdokumentációjának a megfelelőség-értékelésénél (tanúsításánál). A 
hazai jogrendben a témakört a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 413/2020. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet és a PRM-használatra vonatkozó szabványok 6  szabályozzák, amelyek kifejezetten a vasúti 
létesítmények fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével 
foglalkoznak. A PRM-ÁMÉ-ban megengedett nemzeti eltérési lehetőségek alapján lehetőség van a nemzeti 
szabályok nem alkalmazására, azoktól eltérő megoldás alkalmazására, amelyhez azonban hatósági eltérési 
engedély szükséges. 

A szabványosítási folyamatban, a szabványalkotásban az akadálymentesítés témaköre is megjelent. Ilyen, 
gyakrabban alkalmazott, az egyenlő esélyű hozzáférés egy-egy részterületet szabályozó szabványok például – a 
teljesség igénye nélkül – az ISO 23599:2019 szabvány a taktilis járófelületi jelzésrendszerről, a felvonók 
akadálymentességére vonatkozó szempontokat (is) tartalmazó szabványok (pl. MSZ EN 81-70:2021), vagy az 
információs és kommunikációs technológiákra (IKT), ill. az indukciós hurokerősítő rendszerek követelményeire 
vonatkozó szabványok. Az ágazati és vállalati, szabvány jellegű dokumentumok közül kiemelkedők a Tűzvédelmi 
Műszaki Előírások [pl. Kiürítés TvMI, 2021. július 15.]), az Útügyi Műszaki Előírások (ÚMÉ-k)  [2001, 2005, 2009, 

2012], vagy vasúti létesítmények esetében a MÁV vállalati utasítások. 

1.6 A SZAKMAGYAKORLÁSRA, A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMÁRA, AZ ÉPÍTÉSÜGGYEL 
ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSOKRA ÉS AZOK SZEREPLŐIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 

A környezet alakításával, fejlesztésével és védelmével, az ezekkel kapcsolatos építésüggyel összefüggő 
tevékenységet végző mérnökök és építészek szakmagyakorlásának feltételeit, valamint a szakmai és etikai elvek 
érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást a kamarai törvény (1996. évi LVIII. törvény) szabályozza. 
Meghatározza a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara létrehozandó szakmai tagozatait, és ezen 
szervezetekben való tagsághoz köti a szakmagyakorlást. 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységeket a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet szabályozza. A rendelet hatálya kiterjed a tervezési, a szakértői, a műszaki ellenőri, műszaki 
vezetői és energetikai tanúsítói tevékenységekre, ezek feltételeire (pl. a szakmai továbbképzésre és az 
összeférhetetlenség szabályaira), az eljáró hatóság kijelölésére, a szerződések tartalmi követelményeire 
(tervezési program), a szabálytalan tevékenység jogkövetkezményeinek a megállapítására [1. §]. 

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet (Épelj.) „az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és 
építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásokra kell alkalmazni” [Épelj. 1. § (1)]. A rendelet 1. melléklete tartalmazza az építési engedély nélkül 
végezhető építési tevékenységeket (a fel nem sorolt építési tevékenységek engedélykötelesek). A lakóépületek 
építését bizonyos alapterület-méret felett,7 a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek megfelelően, közigazgatási 

 
5 Az OTSZ 2022.06.13-án hatályba lépő módosításában a menekülés önállósága pontosításra kerül. A korlátozott mozgási 
vagy tájékozódási képességű emberek számára történő tervezés szempontjait továbbra is a Kiürítés TvMI tartalmazza. 
(Szabó Henriett szóbeli közlése, aki a REKORE delegáltjaként részt vett a Kiürítés TvMI szakmai felülvizsgálatában.) 
6 PRM: Persons with Reduced Mobility; MSZ EN 16587:2018; MSZ EN 16584-1, 2, 3:2017 szabványsorozat 
7 A határérték 300 m2 [Étv. 33/A. §], a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben 1000 m2 [2021. évi XCIX. törvény 92. §]. 
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hatósági eljárásnak nem minősülő egyszerű bejelentéssel kell az építésfelügyeleti hatóságnak bejelenteni. Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) rendelkezik. 

A közpénzek felhasználásának átláthatósága, nyilvános ellenőrizhetősége, a közbeszerzések során a 
tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a környezetvédelem és az állam szociális 
célkitűzéseinek elősegítése mellett a vállalkozások közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódását a 
közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény) szabályozza. Az építési beruházások és az azokhoz kapcsolódó 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének, a közbeszerzési eljárás szereplőinek és az eljárás lefolytatásának 
szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. 

1.7 MŰSZAKI SEGÉDLETEK, SZAKMAI AJÁNLÁSOK, PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, MINŐSÍTÉSI RENDSZEREK 
Az állami és Európai Uniós források felhasználását az államháztartási törvény (2011. évi CXCV. törvény) és 

az Európai Uniós alapok felhasználásáról szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szabályozza.  Utóbbi kitér a 
pályázati felhívások elkészítésére, a támogatási kérelem tartalmi értékelésére, a pályázást irányító hatóságra, a 
döntés-előkészítő bizottságra, a hitelesítésre (azaz a dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzésre, különös 
tekintettel többek között az esélyegyenlőség érvényesítésére [457. §]). 

Az Operatív Programok keretében kiírt pályázatok műszaki dokumentuma a Pandula András rehabilitációs 
szakmérnök által szerkesztett, OTÉK-on alapuló Segédlet, 8  amely az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek 
megteremtését segítő pályázati konstrukciókhoz készült építési beruházások akadálymentes megvalósítása 
érdekében tervezők és beruházók számára, időről időre aktualizált kiadással [2002, 2007, 2009, 2015]. 

A környezettudatos épületminősítő rendszerek megalkotását a globális felmelegedés, a fosszilis energiák 
végessége, azaz a fenntartható és környezettudatos tervezés igénye kényszerítette ki. Mindegyik rendszer 
elsősorban az energiahatékonyság minősítésére összpontosít, de emellett a beltéri környezet minősége is 
megjelenik. Két minősítő rendszert ismertetünk, melyben az ember környezethasználata, különösen a mindenki 
számára megfelelő épített környezet kifejezetten számít. Elsősorban kereskedelmi és irodaépületek 
minősítésére szolgálnak, de bővülve már szinte minden funkcióhoz elérhetők. Meglévő, felújításon áteső és új 
épületek is minősíthetők. Alkalmazásuk önkéntes, a fejlesztő döntésén alapul. A két minősítő rendszer szakmai 
konszenzuson alapuló, rögzített szabályok alapján dolgozik. A rendszerek rendszeresen megújulnak és ezáltal 
megváltozik a követelményrendszer, de a kitűzött célok mindvégig szem előtt maradnak. 

Az Egyesült Királyságból származik a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment 
Method) minősítő rendszer.9 Ez Európában jelenleg a leginkább elterjedt. Az energia, közlekedés, víz, anyagok, 
hulladék, területhasználat, légszennyezés innováció fejezetek mellett megjelenő az egészség és jóllét fejezet 
méri a mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető környezet meglétét és az érdekvédelmi szervezetek 
által megfogalmazott célkitűzések figyelembe vételét egy kérdőívben. 

Az Amerikai Egyesült Állomokban fejlesztették ki a WELL minősítő rendszert. 10  Kevésbé elterjedt 
Magyarországon, mint a BREEAM, melynek főleg az lehet az oka, hogy összetettebb a rendszer és valóban 
elkötelezett fejlesztőt kíván, mert a célok elérése a költségeket is növeli. A minősítés kifejezetten az egészséges 
és élhető belső környezett kialakítására összpontosít. Témakörei: levegőminőség, víz, táplálkozás, fény, mozgás, 
hőkomfort, akusztika, anyaghasználat, szellemi környezet és közösség. A minősítés megszerzését helyszíni 
mérések és ellenőrzések után kaphatja meg az épület, a tervezési fázisban csak előminősítés szerezhető. Ez a 
minősítő rendszer hozta el, hogy a „közhasználatú” körön kívüli beruházások esetében is célul tűzze ki néhány 
fejlesztő, hogy az épületet mindenki számára, azaz mozgásában, érzékelésében vagy kognitív funkcióiban 
korlátozott képességű emberek számára is megfelelően alakítsa ki. A tervezés során ugyanis kötelezően 
alkalmazandó az ISO 21542 szabvány [2021].  

Két, lelkes laikusok és fogyatékossággal élő érintettek által létrehozott magyar minősítést szeretnénk még 
bemutatni – más-más ok hozta létre őket, de tudomásunk van arról, hogy a két szervezet kezd együtt dolgozni, 

 
8 Lásd: Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez. Komplex akadálymentesítés. 
(2015) 
9 Lásd bővebben: https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/?cn-reloaded=1 
10 Lásd bővebben: https://www.wellcertified.com/certification/v2/ 

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2015/11/Segédlet_2015_v2.pdf
https://www.breeam.com/discover/technical-standards/communities/?cn-reloaded=1
https://www.wellcertified.com/certification/v2/
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így összefonódásuk várható. A People First11  nevű civil szervezet Pécsett és környékén kezdett adatbázist 
építeni elsősorban turisztikai helyekből, hogy a velük kapcsolatban álló emberek információkat szerezhessenek 
a szabadidejük eltöltéséhez. Fogyatékossággal élő tagjaik állapítják meg, hogy egy-egy helyszín megfelelő-e, 
azonban nem szakmai, hanem intuitív alapon. A minősítést, úgy tudjuk, eddig költségtérítés nélkül végezték és 
matrica kiragasztásával jelezték a megfelelőséget. Az Access4you12 nevű szervezet egy piaci rést aknázott ki és 
egy saját „minősítési rendszerre” jegyeztetett be európai védjegyet. A piaci rés alatt azt értjük, hogy az építőipar 
szereplői nincsenek tisztában azzal, hogy mi számít akadálymentes, pontosabban mindenki számára megfelelő 
és használható környezetnek és szükségük van visszajelzésre, még inkább megfelelőségi tanúsításra – a 
megfelelőségtől esetleg függetlenül. Az Access4you is információ szolgáltatását kínálja, díj fizetése ellenében. 

Fontos még említést tenni az országos érdekvédelmi szervezetek ajánlásairól. Az MVGYOSZ a hangjelzést 
adó jelzőlámpákkal [2012], ill. a taktilis járófelületi jelzésrendszerrel [2021], a SINOSZ az indukciós hurokerősítő 
rendszerekkel [2012] és a hallássérült személyek számára akadálymentes környezet témájával [s.a.], a MEOSZ a 
lépcsőjárók [2014], a lépcsőlift, korlátlift és lépcsőjáró-berendezés [2017], az elől kivágott WC-berendezés [2019] 
alkalmazásával kapcsolatban publikált állásfoglalást. Lényeges még megemlíteni a MEOSZ Kisfaludy 
Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióval kapcsolatos levelét a pályázat bonyolítója felé [2020]. Az érdekvédelmi 
szervezetek rendelkezésére áll a lehetőség, hogy az általuk képviselt fogyatékos emberek igényeinek az 
ismeretében megfogalmazzanak olyan iránymutatásokat, amelyek a meglévő műszaki szabályozásból nem 
egyértelműek, vagy hiányoznak, ezzel támpontot adva a tervezőknek, beruházóknak. A nagy volumenű 
projektekben sokszor elvárás az érdekképviseleti szervekkel való egyeztetés a tervezés során, ill. bizonyos 
esetekben az átvételkor is. 

2 RÉSZTVEVŐK ÉS FELELŐSSÉGI KÖRÖK 

2.1 SZAKMAI KAMARÁK 
Az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységeket végző szakembereket a Magyar Építész 

Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara tömöríti.13 A Magyar Építész Kamarában arányeltolódás figyelhető meg 
az építészet javára a szakmai háttér működésének kidolgozottsága és presztízs tekintetében egyaránt [Szaszák, 

2018]. A rehabilitációs szakmérnökök nem tömörülnek saját szakmai kamarába, azaz – bár alapvégzettségük 
szerint lehetnek valamely szakmai kamara tagjai – szakmagyakorlásuk feltételéül egyes pályázati és beszerzési 
felhívások csupán a felsőfokú szakirányú végzettséget kívánják meg. Előképzettségüknek egyetlen feltétele a 
felsőfokú végzettség, és ettől az alapvégzettségtől függően lesznek rehabilitációs szakmérnökök vagy szakértők. 
A rehabilitációs szakmérnöki tevékenység tehát nem kíván építésüggyel összefüggő alapvégzettséget, a 
szakterületen ténykednek orvosok, konduktorok, közgazdászok, és más szakterületekről érkezők. A 
rehabilitációs szakemberek szakmai szervezete a Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és 
Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos Egyesülete (REKORE).14  A szakmagyakorlásnak nem 
feltétele a tagság, az egyesület minősítést nem kínál, de értékes szakmai tevékenységet folytat és tudást halmoz 
fel. Azon rehabilitációs szakmérnökök, akik tagjai valamely szakmai kamarának, az adott kamara Etikai Kódexét 
be kell, hogy tartsák, és meg kell felelniük a szakmagyakorlás egyéb követelményeinek. 

A Kamarai törvény [1996] szerint építésüggyel összefüggő tevékenységet (a továbbiakban együtt: mérnöki, 
illetve építészeti tevékenység) csak az folytathat, aki a törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik 
(ld. 1.6 „A szakmagyakorlásra, a műszaki dokumentációk tartalmára, az építésüggyel összefüggő eljárásokra és 
azok szereplőire vonatkozó szabályozás” c. fejezet). A rehabilitációs szakemberek tehát kivételt képeznek: őket 
a hatályos jogi környezet nem sorolja névjegyzékbe. 

A kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti. A 
kivitelező személyi feltételek tekintetében akkor jogosult az építési munkát végezni, ha rendelkezik felelős 

 
11 További információ a People First – A Társadalmi Elfogadásért – Magyarországi Központi Egyesület honlapján: 
https://peoplefirst.hu/en/ 
12 A szervezet honlapja: https://access4you.io/ 
13 Bővebben lásd: Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara 
14 Bővebben lásd: http://rekore.hu/hu/magunkrol.php 

https://peoplefirst.hu/en/
https://access4you.io/
https://mek.hu/
https://www.mmk.hu/
http://rekore.hu/hu/magunkrol.php
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műszaki vezetővel (kivéve felelős műszaki vezető nélkül végezhető tevékenységek esetén), ill. a kivitelezési 
tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú szakmunkással [Étv. 39/A.§, 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet 12.§]. 

2.2 KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság, valamint érintettség esetén a szakhatóságok építésügyi 

tevékenységekkel kapcsolatosan járnak el [Épelj. 1. § (1)]. A hatóság szolgáltatása kiterjed a dokumentációs vagy 
a megvalósult építmény jogszabályi megfelelésének vizsgálatára, a hatóság tájékoztatást nyújt arról, hogy 
szükséges-e további dokumentum beszerzése, további szakhatóság megkeresése, illetve milyen szabályok 
vonatkoznak az eljárásra, valamint mi a közreműködésének a költségvonzata [Épelj. 3. §]. 

Az uniós és állami források pályáztatásának közfeladatát jellemzően az államigazgatás kezelő szervei végzik 
a felelős miniszter vagy más kormányzati tisztségviselő irányításával, szükség szerint a kezelő szerv 
joggyakorlása alá tartozó további gazdálkodó szervezeteknek delegálva az egyes feladatokat. Az elbírálásba, 
ellenőrzésbe ezen szervezetekkel együtt hatóságok, ill. egyéb szervezetek (pl. szakmai bizottságok, vizsgáló és 
minősítő szervezetek) is bekapcsolódhatnak. 

2.3 SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK 

2.3.1 Tértervezéssel, mérnöki tervezéssel foglalkozó képzések 

Tervezési jogosultsággal rendelkező szakembereket képző építész- és mérnökképző felsőfokú 
intézményekből több is található az ország területén. A legnépesebb a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME). A tájépítészmérnököket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(MATE) képzi. Belsőépítészeket művészeti intézmények (pl. a MOME – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) is 
képeznek. A szerzők szakmagyakorlás során szerzett eddigi tapasztalatai alapján az alapképzéseken megszerzett 
tudás az akadálymentesítés, sőt sokszor az általános jogszabályi követelmények tekintetében is sok esetben 
alapvető hiányosságokkal bír, holott az egyetemes tervezés módszerének, valamint az egyenlő esélyű 
hozzáférés és használat biztosítása szempontjainak egyértelműen az alapképzés részét kellene képezniük. 

 

2.3.2 Rehabilitációs környezettervező szakemberek képzése 

A rehabilitációs környezettervező szakemberek képzése Magyarországon az Óbudai Egyetem Bánki Donát 
Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán folyik 2+2 féléves képzés keretében. Az első év „foglalkoztatási 
rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó” végzettséget ad, a második év végén pedig „rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök” végzettséget szerezhetnek a műszaki/mérnöki területen szerzett legalább BSc 
szintű diplomával rendelkező hallgatók. Korábban, 2011-gyel bezárólag a BMÉ-n folyt a képzés, ekkor még nem 
volt feltételekhez kötve az alapképzettség szakterülete (ld. még a 2.1. Szakmai kamarák c. fejezetet) [ÓE-BGK, 

s.a.]. Ugyan a jelenlegi képzés megköveteli a műszaki/mérnöki területen szerzett alapképzettséget, a 
szakmérnöki végzettséget nemcsak tervező-mérnökök szerezhetik meg, mivel vannak nem építésüggyel 
összefüggő mérnöki végzettségek (pl. kertészmérnök, informatikus mérnök) is. 

2.4 ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK 
A fogyatékos emberek érdekképviseletét Magyarországon területi egyesületek, és az egyesületek alkotta 

országos szövetségek látják el. Az országos szervezetek közül a leggyakrabban megkeresettek a MEOSZ, az 
MVGYOSZ és a SINOSZ. Az építésügyi folyamatokba való bekapcsolódásuk alapja a „Semmit rólunk nélkülünk”-
elv. Az általuk képviselt emberek igényeinek feltérképezésével hasznos tudás gyűlhet fel náluk, amelyet 
szervezeti alapon hatékonyan lehetnek képesek tolmácsolni, érvényesíttetni az építési beruházásokban. Az EU 
közbeszerzési folyamatában kötelező elemként jelenik meg az érdekvédelmi szervezetekkel való egyeztetés, de 
ennek pontos formai és tartalmi keretei nincsenek meghatározva. 

 



15 / 46 

 

2.5 AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐINEK KAPCSOLATA ÉS FELELŐSSÉGI KÖREI 
 
Az építési folyamat szereplőinek kapcsolatát az 1. ábra szemlélteti. 
 

 
1. ábra: Az építési folyamat szereplőinek kapcsolata 
 
 
A tervező-mérnökök kötelesek a hatályos jogszabályoknak megfelelően tervezni, amit engedélyköteles 

tevékenység esetén az építési hatóság ellenőriz, szükség esetén a szakhatóságoknak továbbít és engedélyeiket 
beszerzi, majd az építési szabályoknak való megfelelőség esetén határozatában kiadja az építési engedélyt [Épelj.]. 
Amennyiben az épületet egyszerű bejelentés érinti, ami nem hatósági eljárás [155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet], ez 
a hatósági kontroll hiányzik. Ezért, még ha informálisan egyeztetést kezdeményeznek is a tervezők a hatósággal a 
jogszabályoknak való megfelelésről, ill. azok értelmezését illetően, a hatóság nem adhat ki hivatalos állásfoglalást, 
az előírások betartásának és értelmezésének teljes felelőssége a tervezőkre hárul. 

A kivitelező felelős szükséges jogosultságának meglétéért, „az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű 
megkezdéséért és folytatásáért”, a tervdokumentációban előírtak betartásáért, az általa kivitelezett munkák 
biztonságos és rendeltetésszerű használhatóságáért [Étv. 40. § (1)]. „A kivitelezési szerződés megkötését követően 
a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett” [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§].  A felelős műszaki vezető feladata 
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az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása [Étv. 38/A.§ (3)], amelynek körében felel a szükséges 
jogosultságának meglétéért, „a szakmunka irányításáért”, az építési engedélynek, a jóváhagyott engedélyezési 
terveknek és a kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, „az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, 
minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért” [Étv. 40. § (2)]. Az 
építési folyamat felügyeletét, az építmény műszaki állapotának ellenőrzését, a szabálytalan építkezések feltárását 
az építésfelügyeleti hatóság látja el [Étv. 46.§]. 

Az építési folyamatokban az építtetőnek is van felelőssége, azonban a szakmai hozzáértés tőle nem elvárt. A 
tevékenyég szakirányú végzettséggel, szakmai gyakorlattal és jogosultsággal összefüggő elemeinek jogszerűségét 
az építési folyamat ezeknek megfelelő résztvevői biztosítják. A tervezőn kívül építtetői oldalról kapcsolódik be a 
folyamatba a műszaki ellenőr, aki a tervezési folyamatba tervek, valamint az kivitelezés ellenőrzésébe [Étv. 38/A. § 

(2), 43. § h)] is bevonható. A tervezés fázisában szakmailag segít előkészíteni a tervezési szerződést és az annak 
mellékletét képező tervezési programot, a tervdokumentáció feltárt hiányosságait az építtetőnek jelzi, vizsgálja, 
hogy kivitelezésre alkalmas-e a tervdokumentáció. A kivitelezési folyamatban az építtető felelősségi körébe 
tartozó szempontok közül felel az építészeti-műszaki dokumentáció és az engedély-határozatban foglaltak 
betartásáért, a munkaterület átadásáért, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért, a 
munka tárgyát képező építmény mellett a járulékos építmények egyidejű megvalósulásáért, egyes adatok 
bejelentéséért [Étv. 38/A. § (2), 43. § e), g), h), i), k)]. A rehabilitációs környezettervező szakemberek tevékenysége a 
műszaki ellenőri tevékenységnek feleltethető meg leginkább. 

A Kúria a GK 54. kollégiumi állásfoglalásában kimondja, hogy a tervező akkor is felelős a tervhibákért, ha az 
építtető a teljesítést elfogadta, továbbá, hogy az építtető a kivitelezővel szemben nem tartozik felelősséggel a 
tervhibákért. A létesítmény hibájáért a kivitelező kártérítéssel tartozik, ha a tervhibát felismerhette, de azt az 
építtetőnek nem jelezte, vagy ha jogszabályi tilalom ellenére folytatja a munkavégzést. „A közös károkozásra 
vonatkozó szabályok (Ptk. 344. §) szerint az így keletkezett kár a tervező és a kivitelező között megosztható, de a 
megrendelővel szemben a felelősségük általában egyetemleges” [Kúria GK 54.].  

„Az építésügyi hatóság engedélye az építési munkával kapcsolatos polgári jogi igényt nem dönt el” [Étv. 

37.§ (2)]. A hatóság által „közigazgatási jogkörben okozott kárért a közhatalmat gyakorló jogi személy tartozik 
felelősséggel” [Ptk. 6:548]. A kialakult bírósági gyakorlat szerint a kár megtérítésének csak kirívóan okszerűtlen 
vagy súlyos esetben lehet helye [Fehér és Jean, 2021]. A hatósággal szembeni kereset a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) szerint terjeszthető elő, és irányulhat a közigazgatási 
cselekmény hatályon kívül helyezésére, megsemmisítésére vagy megváltoztatására; elmulasztásának 
megállapítására; megvalósításának megtiltására; a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére 
kötelezésre; kár megtérítésére; a jogsértés tényének vagy egyéb lényeges ténynek a megállapítására [Kp. 38. §]. 

Fontos még megemlíteni a szakmaetikai felelősséget, amelynek szabályait a szakmai névjegyzéket vezető 
kamarák állapítják meg, az építési és a kamarai törvénynek megfelelően. „Fegyelmi vétséget követ el az a tag, 
aki az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai 
szabályzatok rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi. Nem vonható felelősségre a tag, ha az e 
törvénnyel vagy más jogszabályi rendelkezéssel ellentétes vagy attól eltérő kamarai szabályzati rendelkezés 
helyett a jogszabályi rendelkezések szerint járt el” [1996. évi LVIII. törvény 34. §]. 

3 PROBLÉMA ANALÍZIS 

A probléma analízis az előző fejezetekben bemutatott jogi és műszaki háttér, valamint a kapcsolódó 
résztvevők és felelősségi körök által meghatározott hazai gyakorlat egyes elemeit értékeli.  

Elsőként esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a jelentkező problémákat, majd ezek alapján általános 
következtetéseket vonunk le a jogalkotásban, a szakképzésben, az érdekképviseleti és civil tevékenységben, 
valamint az építési beruházási folyamatban jelentkező buktatókkal kapcsolatban. A jogalkotás problémáit az 
első fejezet felépítése szerint követjük végig, a képzés és az érdekvédelem kérdéseiben pedig a második fejezet 
logikai vázát követjük, végül rátérünk majd a beruházási folyamat során jelentkező problémákra. 
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2. ábra: Az építési folyamat szakaszai 

 

3.1 ESETTANULMÁNYOK 

I. esettanulmány: Intézményi férőhely kiváltási program (EFOP – 1.9.1 TÁRS kiemelt projekt) 

Már 1998-ban megszületett a nagylétszámú, bentlakásos intézmények felszámolásának ötlete, de a 
megvalósítás sokáig váratott magára. Esettanulmányaink között ez azért kapott helyet, mert tárgya a 
fogyatékosságügy egy régóta meg nem oldott problémája, és számos megvalósítást akadályozó tényező 
kimutatható általa. 2017-ben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkaviszony keretében rehabilitációs környezettervező szakemberek egy csoportját alkalmazta az EFOP – 
1.9.1 TÁRS kiemelt projekt megvalósításához tanácsadó szerepkörben. Az eredetileg vállalt volumenhez képest 
a támogatási összeg növelése érdekében nőtt a vállalás is. Eközben látszódott, hogy már az eredeti volumen 
előkészítése sem zajlott megfelelően, késve indult és a megvalósításhoz nem állt elegendő pénz és idő a 
rendelkezésre. A munka számos szakmai vitával járt. A program megvalósításának hibáit jelző rehabilitációs 
környezettervező szakmérnökök határozott idejű szerződéseit nem hosszabbították meg, azonban két 
rehabilitációs környezettervező szakemberét igen. Eddig az időpontig a szakmérnökök megismerték a pályázati 
dokumentációkat és a helyszíneket és jelentésükben a megvalósíthatósággal kapcsolatos aggályaikat jelezték 
az FSZK felé.  

A projekt célkitűzése volt, hogy olyan, kis létszámú és akadálymentes lakóotthonok jöjjenek létre, mely a 
lakók minél teljesebb önálló életét és társadalmi integrációját elősegíti, a település központi helyzete révén a 
lakók a település közösségi életébe bekapcsolódhatnak, kulturális rendezvényeken részt vehetnek. A teljesség 
igénye nélkül néhány fontos és a sajátos hazai hozzáállást tükröző problémát emelünk ki.  

Szinte mindegyik pályázat esetében tetten érhető volt, hogy az intézményben lakó fogyatékos emberek, a 
családjuk és az őket gondozó emberek igényei háttérbe szorultak vagy meg sem jelentek. (Az emberek helyett 
mindvégig férőhely szó szerepelt.) A pályázati anyagok szinte minden esetben olyan településrészen jelölték ki a 
lakóotthonok helyét, mely a településközponttól távol esett, nem közművesített, nem szilárd burkolatú utcákban 
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állt. Előfordult szlömösödött településrész is, valamint egy esetben műszakilag megvalósíthatatlan lápos terület 
és egy esetben ártér. Ezeket a pályázati dokumentációk megfogalmazása elfedte. A lakóotthonok között 
meghatározott távolságot kellett tartani, hogy ne „fogyatékos utcát”, szegregált településrészt alakítsanak ki, de 
tapasztalható volt olyan, hogy két pályázat fésűs összeillesztésével ezt a szándékot a pályázati anyagok 
megkísérelték elrejteni. Olyanra is volt példa, hogy az egyik pályázati anyag egy meglévő intézmény 
körülményeinek tarthatatlanságát mutatta be (állattartó telep szomszédságában, bűzös területen) és ezzel 
indokolta a pályázatát, a kiegészítő pályázat pedig szállítójármű beszerzését célozta meg, hogy az új 
lakóotthonokból az embereket napi rendszerességgel egy foglalkoztatási helyszínre (vissza) szállítsa, melynek 
előnye, hogy állatok közelében lehetnek, hiszen ott van egy állattartó telep szomszédságában. A programban 
résztvevő intézmények kiválasztási szempontjai nem voltak egyértelműek: azt lehetett feltételezni, hogy az önálló 
életvitelre leginkább alkalmas lakók intézményei kerülnek be, azonban több esetben ágyhoz kötött, magas 
támogatási igénnyel élő, ám értékes ingatlanban lakó emberek váltak célcsoporttá. Új lakóotthonokként meglévő 
építményeket is vásároltak, melyek régi, rossz műszaki állapotú és a célnak jellemzően nem megfelelő ingatlanok 
voltak. A tervezendő új ingatlanok méretei a célzott ráfordításból láthatóan nem feleltek meg a lakószámnak, egy 
személyes szobák vagy apartmanok kialakítására, személyzeti helyiségekre, tárolóhelyiségekre egyértelműen nem 
biztosítottak forrást. 

Az esettanulmány kivonatosan mutatja be a pályázati rendszerek komplex problémáit, amelyeket a 
következőképp látunk leírhatónak. Valós, régóta fennálló probléma orvoslására nyílik lehetőség az Európai Unió 
támogatásával. A pályázat előkészítése késlekedik és nem megfelelő pályázati kiírás születik. A kiválasztás során 
nem az eredetileg szándékolt célcsoport kiválasztása történik meg, vagy az eredeti szándék szerinti cél 
megvalósítása, hanem attól különböző mértékben eltérítve helyi szempontok és célok válnak fontossá. 
Elkészülnek azok a pályázati dokumentációk, melyek kreatívak annyira, hogy az eredeti uniós célt alátámasszák 
és elrejtsék a helyi érdekeket. A rendelkezésre álló idő és forrás is szűkös. A hibákat jelző résztvevők hangját 
lehalkítják. 

Ne legyenek kétségeink: születnek tervek, megvalósulnak épületek és a program sikerességét alátámasztó 
dokumentációk is elkészülnek minden pályázati kiírást követően. A monitorozás, a hibák feltárása, a 
visszacsatolás, a javítás, a program sikerességének mérése, valamint a mérések eredményeinek nyilvános 
publikálása azonban rendre elmarad. 

II. esettanulmány: Új kulturális intézmény egy nagyvárosban 

A helyszín egy jelentős, sűrűn lakott város. A beruházás a politikai vezetésnek fontos projekt, egy kulturális 
intézmény új épülete. Megjegyzendő, hogy mind a szakmai, mind a laikus közönség számára egyértelmű, hogy 
nem a kulturális intézmény maga, hanem az épület fizikai megjelenése és léte fontos a politikai vezetésnek. A 
szakmai és a társadalmi viták lefolytatása helyett a kormány kiemelt beruházássá minősíti. Az új épület 
meglehetősen nagy területet foglal el, ami a zöldfelület jelentős csökkentésével jár. A beépítési mutatók 
hagyományostól eltérő értelmezése mellett is nagyon nehezen tartható a beépítési százalék és a zöldterületi 
mutató értéke. Ezért is fontos, hogy a beruházás valamely környezettudatos épületminősítési rendszerben 
kapjon valamiféle minősítést, amit politikai marketing segítségével felhasználhatnak majd, hogy a közönség 
számára elfogadhatóbbá tudják tenni a beruházást. 

A tervezési szempontok közé ezért nem csak a jogszabályokban megfogalmazott „akadálymentes” épített 
környezet kialakítása kerül, hanem a BREEAM minősítés megszerzése és azon követelmények teljesítése. Mivel az 
épület megjelenése elsőbbséget élvez minden fölött, a követelmények teljesítése nehézséget okoz, ezért minden 
megszerezhető pont számít. Azonban a tervezői koncepció nem hozható összhangba azzal és beruházói-tervezői 
szándék sem irányul arra, hogy az egész épület ugyanazokon az útvonalakon megközelíthető és ugyanúgy 
használható legyen mindenki, akár mozgássérült, akár látássérült ember számára, mert ez az épület karakteres 
elemeit érintené. Ez pedig a minősítési rendszer kérdőívének egyik alapkövetelménye. 

Az eset elemzése során egyértelműen megfogalmazható, hogy a beruházó és a tervező számára nem az 
épületet használó emberek összessége és sokfélesége fontos, hanem az épület megjelenése. Értetlenség 
fogadja és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök túlkapásának tartják, hogy új épület esetében akár 
mozgássérült, akár látássérült embernek is ugyanazokat a bejáratokat kellene tudnia használni. Az építészeti 
koncepció változatlansága mellett a beruházó felveti, hogy kísérőt biztosítanak a látássérült emberek mellé (ami 
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még az illemhelyek megközelítéséhez is szükséges lenne), hogy ne kelljen a nagyméretű belső szabad terekben 
kontrasztos és taktilis vezetősávot kialakítani. Mivel az egyik bejárat és a bejáraton keresztül a szolgáltatási hely 
mozgássérült ember számára nem elérhető, csak jelentős kerülőút megtételével, a tervező „nem bejárat” 
megállítótábla kihelyezésével szeretné ezt orvosolni.  

Mindez mögött az húzódhat, hogy a mozgási- és tájékozódási képességükben korlátozott embereket a 
társadalom depriválja, kevesebb társadalmi részvételi szándékot feltételeznek róluk. Nem csak a mozgási vagy 
a tájékozódási képességükről hiányoznak az ismeretek, azt sem feltételezik, hogy ugyanolyan szívesen 
látogatnának meg egy kulturális létesítményt, mint más. Pedig pont a fogyatékos emberek számára kiemelt 
figyelem és támogatás lenne szükséges az amúgy is nehezített társadalmi részvétel kompenzálásának egyik 
elemeként. 

A projektmenedzsment szervezet és a tervezők nem ismerik teljes mértékben az előírásokat, és/vagy nem 
megfelelően alkalmazzák azokat. A jogsértést követő szankció rendszeres elmaradása jogsértésre csábíthat. 

Az előírásokat ismertető és magyarázó rehabilitációs környezettervező szakmérnököt úgy tüntetik fel, 
mintha ő lenne a projekt kerékkötője a túlzott igényeivel. Nem megítélhető, hogy mennyire naiv vagy inkább 
álnaiv a jog- és követelményértelmezést kísérő vita. A kormány a projektet minden körülmények között meg 
akarja valósítani, ezért a tervezőket a projektmenedzsment nyomás alá helyezi, valamint a tervezők maguktól 
is önkorlátozó módon viselkednek. Nem a probléma megoldása élvez elsőbbséget, hanem a megfelelő, akár 
nem teljesen a valóságot tükröző papírok (nyilatkozatok, igazolások) beszerzése, azaz az ezen igényt kiszolgáló, 
„együttműködő” tervezők. Számos tervezési feladatnál tapasztalható a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök lecserélése. 

 Egyes érdekvédelmi szervezetek nem mindig megfelelően artikulálják a szükségleteiket. Tapasztaltuk, hogy 
nem a tagság általános igénye, hanem vezető tisztségviselők személyes tapasztalata alapján elhangzik pl. 
személyes segítés szükségessége, azonban azt nem többlet szolgáltatásként vagy választási lehetőségként 
értelmezve, hanem az akadálymentes használatot biztosító műszaki megoldások mintegy egyenrangú 
kiváltójaként. 

III. esettanulmány: Kulturális intézmény kialakítása egy jelentős nagyvárosban 

A helyszín jelentős nagyváros, a feladat kulturális intézmény tervezése részben meglévő épületek 
átalakításával. A tervezés tárgya összetett, a folyamat több éves lefutású, számos szakág képviselteti magát a 
projektben. Az építészeti koncepció elsődlegesen esztétikai megfontolások mentén dolgozik, az 
akadálymentesítés funkcionális követelményeinek integrálása nem elsőrendű szempont, inkább a szükséges 
minimumra törekvő. Az ütemezés feszes, a rövid tervszállítási határidő megnehezíti a szakági tervek 
harmonizálását. A szakági tervezők így nem tudnak a legfrissebb adatszolgáltatásokra dolgozni, a 
dokumentációban ellentmondások találhatók, de kifelé nem kommunikálható, hogy mikori adatszolgáltatásra 
dolgozott az akadálymentesítési szakág, mert az rámutatna a generáltervező tervkoordinációs tevékenységének 
a hiányosságaira. Ugyanakkor a felelősség kérdése miatt mégsem mellőzhető az ellentmondások bizonyos 
szintű dokumentálása, amit a kollégák a konstruktív együttműködés hiányának és egymásra mutogatásnak 
élnek meg. Ez az alapfeltevés valóban rontja az együttműködés hatásfokát, és elzárkózást, az 
akadálymentesítési szempontok további negligálását okozza. 

Az akadálymentesítési szakág szempontjait a többi tervező jellemzően nem építi be, a tervezéshez 
előzetesen megadott szempontokat nem ismeri meg, nem aszerint tervez. A változásokat nem jelölik meg, nem 
követik. Ezen körülmények miatt az akadálymentesítési szakág a teljes dokumentációt újra és újra 
végigellenőrzi, ami a kapacitásának a határait feszegető leterheltséghez és a munka alulfizetettségéhez vezet, 
ráadásul a szempontok utólag már sokkal rosszabb hatásfokkal építhetők be. A tervezői team nem 
szaktanácsadóként tekint a rehabilitációs szakmérnökökre, hanem az akadálymentesítési szempontok 
teljesülésének végigellenőrzését várja tőlük, aminek egy komplex dokumentációnál ilyen ütemezés mellett 
nincs realitása. A tervellenőr kifogásai is egyre szaporodnak, mert nem látja biztosítottnak az akadálymentesség 
megvalósulását a projektben, az akadálymentesítési leírásban szereplő szempontok nem épülnek be a tervezést 
végző szakágak tervfejezeteibe, amelyek alapján a kivitelezés a gyakorlatban történik. Az akadálymentesítési 
tervfejezet emiatt igen hosszúra nyúlik, a konkrét leírás mellett az általános szempontokat is tartalmazni 
kénytelen, a társtervezők számára pedig nehezen áttekinthetővé válik. 
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A tervezők még az OTÉK előírásaival sem mindig vannak tisztában, az akadálymentesítési szempontú 
szabványok tartalmát pedig egyáltalán nem ismerik, jellemzően még a belőlük az akadálymentesítési szakág 
által elkészített kivonatokat sem tanulmányozzák át. A szabványi előírásokat a szabványok önkéntes 
alkalmazására hivatkozva kikerülik, ha az adott előírás az övéktől eltérő megjelenésű műszaki megoldást 
tartalmaz, amit nem tudnak az esztétikai kánonjukba illeszteni. Az ilyen módon a tervezői felelősség körébe 
utalt eltérések műszaki megfelelőségét azonban semmi nem támasztja alá. Ugyanakkor a tervezői nyilatkozatok 
tartalmazzák a nemzeti szabványoknak való megfelelést. 

Egyes társtervezők úgy élik meg, hogy pontosan ismerik a vonatkozó előírásokat (amelyek közül a régebbi 
kiadásúak akadálymentesség tekintetében tartalmazhatnak meghaladott szempontokat), és azokat betartva 
terveznek, „nincs szükségük kritikusra”. A szakági műszaki specifikációkba foglalt akadálymentesítési 
szempontok jellemzően az elmúlt években épültek be ezen dokumentumokba, a szaktervezők nem tették 
magukévá teljeskörűen, nem alkalmazzák következetesen és maradéktalanul. A szakterületi specializálódás 
megnehezíti egyes problémák áttekintését, különösen kifogásolható tervkoordináció esetén (pl. a korlátozott 
menekülőképességű személyek kiürítésének útvonalát a tűzvédelmi szakág tervezi, az irányfényeket az 
elektromos szakág írja ki, a helyigényeket az akadálymentesítési szakág is ellenőrzi, és előfordulhat, hogy nem 
veszik át egymástól a szempontokat). Komplex dokumentációnál még az is megeshet, hogy az építéshatóság és 
a szakhatóságok, valamint a csak a saját részterületüket ellenőrző tervellenőrök sem veszik észre az 
ellentmondásokat. A más szakágaknál felfedezett ellentmondásoknál többször érkezik az a válasz, hogy a 
létesítmény építési engedélyt kapott; a nem szabványos megoldást a tanúsító szervezet úgysem hagyná jóvá; a 
kivitelező a hatályos előírások szerint kivitelez; vagy a generáltervező megbízik a szaktervezőiben, akik az ország 
legjobbjai közé tartoznak. Ezen érveléshez hasonlít az is, amikor megépült referenciákra hivatkozva próbálnak 
a tervezők egy nem szabályos megoldást alátámasztani: ha ott jó volt, ne itt kezdjük el a számukra esztétikailag 
nem kielégítő akadálymentes megoldásokat alkalmazni. 

A projektben a tervezési program is úgy változik, ahogy a tervezés halad. A tervezési programban a műszaki 
szabályozás előírásainál szigorúbb követelményeket támasztott a projekt akadálymentesítés tekintetében, de 
amikor a tervezők ezeket nem akarták betartani, egyszerűen kihúzták a nem teljesülő pontokat. Mivel ezen 
körülmények olyan feltételrendszert teremtenek az akadálymentesítési szakág szakembereinek, amelyben 
szakmailag kifogásolható eredményekhez kellene a nevüket adniuk és a felelősséget vállalniuk, valamint nehezen 
tartható az ütemezés is és a vállaltnál lényegesen több a munka, a projektben időről időre cserélődik a 
rehabilitációs szakmérnökök személye, ami a szakág munkájának megakadását eredményezi a projekt átadása 
idejére, és a lemaradást a folyamatos teljesítés mellett nehéz behozni. 

A projektben országos érdekvédelmi szervezetek álláspontját is kikérik, akik esetenként felmentést adnak 
a jogszabályok betartása alól, holott erre nincs joguk. A következetességgel is akadnak olykor problémák: egyes 
helyzetekben ragaszkodnak az önálló használat biztosításához olyan téri szituációkban, ahol ennek kevés a 
realitása, míg eltekintenek tőle olyan helyzetekben, amelyekben műszakilag meg lehetne oldani. Rendszeresen 
előfordul az is, hogy az érdekképviseletre delegált személy a saját, személyes álláspontját tolmácsolja, és nem 
az általa képviseltekét. Megtörténik az is, hogy az érdekképviselet a rehabilitációs szakmérnökök helyett 
tervezésbe kezd, és nem szabványos megoldást javasol, ill. konkrét terméket promotál, holott azzal műszakilag 
egyenértékű, sőt, meggyőzőbb termék is elérhető a piacon. Előfordul, hogy olyan ember ellenőrzi a terveket az 
érdekvédelmi szervezet részéről, aki korábban az előkészítésben is részt vett, vagyis a projektben időrend 
szerint más-más, egymással nem összeegyeztethető szerepet vállalt. 

Kötelező akadálymentesítési előírások esetén, amikor az eltérés nem engedhető meg (azaz az adott 
műszaki megoldások tervekbe foglalása a teljesítés feltétele), és már végső szállításhoz érkezett a projekt egy 
részterülete, az akadálymentesítés műszaki megoldásait már nincs mód átvezetni a pallértervekre és a szakági 
tervezők tervdokumentációiban, hanem a korrigált műszaki tartalom különálló, csak az akadálymentesítési 
szakág által készített szakági terven jelenik meg. Mivel a kivitelezés nem az akadálymentesítési tervfejezetből 
történik, az esélyegyenlőséget biztosító műszaki megoldások megépülésére így nincs garancia. Ugyanígy 
problémás helyzethez vezethet, ha tervezői művezetés körében kell egy részletet megoldani, amit nem 
tartalmaz a tervdokumentáció, de már nincs lehetőség a betervezésére. Semmi nem garantálja, hogy a 
kivitelezőhöz eljut az információ. A kivitelezés során az engedélymódosítást nem igénylő részletek esetében a 
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rögtönzés is az akadálymentességi szempontok sérüléséhez vezethet. Ezért nagy jelentőségű a 
tervdokumentáció komplett és koordinált volta. 

IV. esettanulmány: Egészségügyi intézmény bővítése és felújítása a fővárosban 

A helyszín a főváros. A beruházás egy meglévő egészségügyi intézmény felújítása és bővítése több 
ütemben. Annak ellenére, hogy a felújítás nem engedélyköteles részeit egy építőipari vállalkozás rögtön elkezdi, 
a hatósági eljárással érintett épületrészek tervezése nagyon elhúzódik. 

A nem engedélyköteles épületrészek megfelelőségével is problémák adódnak, mert például a rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök javaslata ellenére egy 10% meredekségű rámpa készül az egyik bejárathoz, az 
esettanulmányt mégsem az ilyen szakmai hibák és jogsértések miatt idézzük. A bejárat kialakítását és a külső 
megjelenést a tervtanács többször tárgyalja. Valóban nehezebb építészeti feladatnak számít a meglévő és 
megmaradó alépítményi részeket egy elegáns bejárati előépítménnyé áttervezni, mégis három éven keresztül 
a terveken az előlépcső mellett egy tört tengelyvonalú, háromkarú, szabályos rámpa látható. A tervtanács 
azonban a tervet végül csak úgy támogatja, ha az építész tervezők a lépcső mellől a rámpát kiveszik, azaz csak 
lépcsőn keresztül közelíthető meg az intézmény új bejárata. A tervtanács azt javasolja, hogy a mozgássérült 
emberek kerülőút megtételével, a gazdasági bejáraton keresztül közelítsék meg a betegforgalmi előcsarnokot, 
a rámpa elmaradását pedig indokolják azzal, hogy műszakilag nem megvalósítható (annak ellenére, hogy kiviteli 
tervek készültek a rámpa megvalósításához). A tervtanácsi állásfoglalás szűkszavú, a csak lépcsős bejárat 
látványtervét és egy rövid támogató nyilatkozatot tartalmaz a fentiek ismertetése és indoklása nélkül, 
szűkszavúan. A generáltervező ezt követően azt kérte a rehabilitációs környezettervező szakmérnöktől, hogy a 
hatósági eljáráshoz készülő műszaki leírásba ne írja bele, hogy nem felel meg a bejárat kialakítása az Építési 
Törvény és a vonatkozó építésügyi kormányrendelet előírásainak. Mivel három éven keresztül a rámpás 
kialakítás megfelelő volt és nem a generál tervező, hanem a tervtanács adott jogsértő javaslatot, a műszaki 
leírásban a kérdéses mondat továbbra is szerepel. 

V.esettanulmány: Egészségügyi intézmény felújítása egy vidéki városban 

A helyszín egy vidéki város. A beruházás egy meglévő egészségügyi intézmény felújítása. A 2022-es 
választások közeledtével a meglévő beruházási keret teljes elköltéséről döntött az intézmény vezetése, nagyon 
rövid határidővel. Mivel a források szűkösek, abból minél több mindent szeretnének megvalósítani. Ezért az 
intézmény vezetése a tervezés és a hatósági engedélyek beszerzését mellőzi és a kivitelezőt „tisztasági festés” 
elvégzésével bízza meg annak ellenére, hogy az épületet tartószerkezetig visszabontják. A felújítás során, bár a 
kivitelező szeretné elvégezni, például az épületfizikai tulajdonságokat javítandó hőszigetelés sem kerülhet a 
padlószerkezeti rétegrendbe. A gyengeáramú rendszereket tervek, mérési jegyzőkönyvek nélkül készíti egy 
névtelen vállalkozó. A felújításról úgy szereztünk tudomást, hogy a kivitelező segítséget kért egy rehabilitációs 
környezettervező szakmérnöktől a bejárati előlépcső melletti rámpa kialakításához, mert az összetett 
épületforma miatt ezt maga nem tudta megoldani. Így saját költségén egy megfelelő geometriájú előépítményt 
építhet meg. Mivel a helyszíni szemle idejére az akadálymentesnek szánt illemhely körítő falai és gépészeti 
alapszerelése már elkészült, az egészségügyi épületben nem lesz kerekesszékes ember számára is használható 
illemhely. 

VI.esettanulmány: Egészségügyi intézmény felújítása egy kisvárosban 

A helyszín egy kisváros. Az egészségház felújítása nem engedélyköteles. A pályázati tervek utólag 
kiegészülnek akadálymentesítési tervfejezettel, amelyet azonban nem tesznek közzé a közbeszerzési 
dokumentációban, tartalmát nem lehet megismerni. Az akadálymentes bejutás az eredeti dokumentáció szerint 
a hátsó, udvari homlokzat felől volt lehetséges, ahol adódott is hely a járdaszint és az épület padlószintje között 
adódó szintkülönbség akadálymentes rámpával való áthidalására, és parkolási lehetőség is a hátsó, udvari 
homlokzat mellett adódik. Mivel a hátsó udvart azonban az egészségház emeletén található magánlakások 
tulajdonosai privát területként használják, elzárkóznak a megnyitása elől, és a szintáthidaló műtárgyak (lépcsők és 
rámpák) az utcafronton található főbejárati ajtókhoz kerülnek át, amiről utólagos, nem kiviteli szintű terv készül. 
Ez az országos főútvonalat kísérő járda felmérését és átalakítását is megkívánja. A felmérést kézzel végzik el, és a 
járda átalakítását szaktervező és a szakhatóság megkérdezése nélkül kivitelezik. A megmagasított útszegély úttest 
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felőli szélétől mérve a bejárati szintáthidaló műtárgyak mellett 60 cm-ig keskenyedő terület marad, amely 
balesetveszélyes, és a műtárgy melletti korlátok sem megfelelőek. A beruházás több ponton szegi meg tehát a 
vonatkozó műszaki és eljárásrendi előírásokat. A meg nem felelést többen is jelzik az Önkormányzat felé, akiktől 
az a nem hivatalos válasz érkezik, hogy a felelősségi körök tisztázása zajlik. Időközben befejezik a szabálytalan 
műtárgy szabálytalan építését, és az Önkormányzat az egészségházat átveszi a kivitelezőtől, aki egyes feltevések 
szerint a polgármester ismerőse. Ilyen módon valószínűsíthetően nem érvényesíthető már a felelősség a folyamat 
résztvevői felé, a javítást a városnak saját költségen kellene elvégeznie. 

VII.esettanulmány: Új bölcsőde egy vidéki kistelepülésen 

A helyszín egy vidéki kistelepülés. A tervezendő új épület funkciója bölcsőde. A kis létszámú (10 fő alatt) 
látogató miatt a hatályos kormányrendeletnek megfelelően női és férfi közös használatú látogatói illemhely 
létesíthető. Az építésztervező a rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel egyeztetve egy darab 
illemhelyet, mégpedig egy kerekesszékes használatra is alkalmas illemhelyet tervezett. A Nemzeti 
Népegészségügyi Szolgálat hivatalnoka mint hatóság utasította a tervezőt, hogy az akadálymentes illemhely 
mellé férfi WC helyiséget is tervezzen, mert az akadálymentest csak nők használhatják. A hatóságot a 
kormányrendelet megfelelő paragrafusainak idézése nem győzte meg. 

VIII.esettanulmány: Óvoda energetikai felújítása egy kisvárosban (TOP-Plusz pályázat) 

A helyszín egy növekvő lakosságszámú kisváros három tagóvodából álló intézményének egyik épülete. TOP-
Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztési pályázat keretében energetikai 
felújításra pályáznak. Az épület padlószintje az udvar szintje fölött van, és az épületen belül is van 
szintkülönbség, amelyek áthidalása jelenleg nem akadálymentes. A közlekedők, lépcsőházak, öltözők szűkösek, 
az öltözés egyes csoportszobák esetében a közös terekben megoldott. A településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet alapján az épület értékvédelmi vizsgálatra kijelölt, de ennek elvégzéséig az 
örökségvédelmi érintettség hivatalosan nem vehető figyelembe. A másik két tagóvodai intézmény már teljes 
körűen akadálymentesített, és ezek – a pályázat tárgyát képező épülettel szemben, ami járda nélküli, rossz 
minőségű úton megközelíthető, domboldali helyzetben található – akadálymentesen megközelíthető 
településrészen helyezkednek el, és amennyiben erre igény mutatkozik, akár a szülő, akár a gyerek érintettsége 
esetén a másfél kilométer sugarú körön belül megtalálható két akadálymentes tagintézmény bármelyikébe 
lehetőség van átjelentkezni. A pályázati keretből a tágabb környezet nem akadálymentesíthető. 

A pályázás célja tehát energetikai felújítás, de a pályázati kiírás szerint az akadálymentesség mint 
kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység biztosítandó. Mivel engedélyezési eljárás 
lefolytatására nincs idő, az átalakítás nem lehet engedélyköteles, és ezért kompromisszumos megoldásokat is 
mérlegelni kell a projektben. A lehető legtöbb tekintetben optimális megoldások megtalálásához tehát túl rövid 
a pályázásra rendelkezésre álló idő. A projektben az energetikai felújítást építőmérnök tervezi, aki általános 
építészeti tervezésben kevésbé jártas, ezért a rehabilitációs szakmérnökre a vállalt szaktanácsadáson felül, rövid 
határidővel számos tervezési feladat is hárul. 

A projektben a műszaki adottságok miatt nem biztosítható a komplex akadálymentesség, részleges 
akadálymentesítést céloz meg a pályázó. Ugyanakkor az indokolt és arányos mértékig el kellene végezni a 
szükséges és megfelelő módosításokat, amelyek közül egyes elemek engedélyköteles beavatkozások. 
Engedélyezési dokumentáció készítésére nincsen időkeret, és a projektben nincsen az ezt elkészíteni jogosult 
építész tervező. Hogy az óvoda ne maradjon le az energetikai korszerűsítésről, ezért az engedélyköteles 
akadálymentesítési elemektől el kell tekinteni. 

A projekt során az OTÉK előírásait be kell tartani, ajánlásként pedig a pályázati felhívás mellékletét képezi a 
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentum, amely azonban 
már elavult, ill. esetenként alá nem támasztott, vagy műszaki szabályozásnak egyenesen ellentmondó 
információkat is tartalmaz. Felmerül például, hogy nem létesítenek akadálymentes vendégmosdót, ami pedig a 
pályázati kiírás szerint a minimumkövetelmények közé tartozik, de a Segédlet szövege értelmezhető úgy, hogy 
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részleges akadálymentesítés esetén el lehet tőle tekinteni [Pandula, 2015, p22]. 15  Végül, mivel a dolgozói létszámra 
sem biztosított a kellő létszámú mosdó és a rehabilitációs szakmérnök kérdésére az intézményvezető kéri a helyzet 
orvoslását, az akadálymentes illemhely bekerül a projektbe. 

Az akadálymentesítés érvényesülése érdekében a rehabilitációs szakmérnök kiviteli alaposságú 
akadálymentesítési tervfejezetet készít, és a pályázati menedzser fel is veti, hogy ezt alapul tudják venni akár az 
első mérföldkőhöz is még, azaz a pályázó akár spórolhat is a rehabilitációs szakmérnök kiviteli tervezésben való 
részvételén, mivel az akadálymentesítési munkarész ilyen alapos pályázati dokumentációval kevesebb munkát 
fog igényelni a továbbtervezésnél. A műszaki dokumentáció kevésbé részletekbe menő kidolgozása esetén is 
fenyegetne azonban a bevonás alacsony intenzitása, és ebben az esetben pedig az akadálymentesítési 
szempontok érvényesülésének fokozott csorbulása is megtörténhet. 

IX.esettanulmány: Magánszálláshely-fejlesztés egy frekventált kistelepülésen (Kisfaludy program) 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program [MTÜ, s.a.] a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 
2.0 stratégia egyik meghatározó alappillére, amelynek Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukciója közel 
tizenhétezer magyarországi magán- és egyéb szálláshely kialakítását, megújulását tette lehetővé. A TFC-M-1.1.2-
2020 pályázati kiírás keretében hozzávetőleg kétmillió forintos nagyságrendű támogatást elnyerő, kiemelt 
turisztikai fejlesztési térségben élő pályázó magánszemély keresett fel rehabilitációs szakmérnököt a beruházás 
akadálymentesítési szempontú megfelelőségének az igazolásához. A felhívás szerint az akadálymentesítés 
önállóan nem támogatható tevékenység, de a pályázat keretében elszámolható, és a pályázótól kapott információ 
alapján előnyt jelentett az elbírálásnál az akadálymentesítés vállalása. A projekt megvalósulására vonatkozó 
információk szerint akadálymentesítés tekintetében „a fejlesztést engedélyeztetni kell az illetékes építésügyi 
hatósággal, képesített szakember bevonásával”. A laikus pályázó építési engedélyt igénylő tevékenységet nem 
végzett, és nem volt róla tudomása, hogy rehabilitációs szakmérnököt kellene bevonnia. A szálláshely egy 
átalakított családi ház, amelynek elhelyezkedése, megközelítése, emelt padlószintje, szűkös terei és nyílásai, 
meredek lépcsője teljesen kizárja a mozgássérült emberek általi egyenlő esélyű használatot, és nemhogy a 
pályázati támogatáshoz képest, hanem bőségesebb anyagi fedezettel is aránytalan terhet jelentene az átalakítása 
a pályázóra nézve. 

A pályázó rémülten, a rehabilitációs szakmérnök tanácstalanul állt a helyzet előtt, mikor a jogszabályok 
szerint elvégzendő feladatokat lajstromba vették. A pályázó a pályázat kiírójához fordult, ahol úgy tájékoztatták, 
hogy nem volt engedélyköteles tevékenység, tehát rehabilitációs szakmérnök jóváhagyása sem kell, csak 
mutasson fel egy bármilyen akadálymentes megoldást [ld. még: MEOSZ, 2020]. Mivel a pályázó részéről a 
jószándék megvolt, a rehabilitációs szakmérnök tanácsára az érzékelhetőséget, észlelhetőséget javította 
kontrasztos színezéssel, hiszen látássérült emberek számára a szálláshely fizikailag hozzáférhető volt. A 
rehabilitációs szakmérnök segítette ebben, de nyilatkozatot nem állt módjában kiadni, és a szolgáltatásért nem 
számolhatott el honoráriumot sem, hiszen nem volt vállalható, hogy a neve hivatalosan felmerüljön egy ennyire 
nyilvánvalóan a jogszabályoknak meg nem felelő, nem akadálymentes projektnél. 

X.esettanulmány: Szabadstrandok megújítása frekventált kistelepüléseken (Kisfaludy Strandfejlesztési Program) 

Az esettanulmány három folyóparti szabadstrand fejlesztésével kapcsolatos tanulságokat mutat be.  
Egy folyóparti kisváros GINOP-felhívás keretében szeretett volna az egyik szabadstrandjának a felújítására 

pályázni. Az előkészítési tevékenység 2021. szeptember 24-től volt megkezdhető, de a pályázati felhívás csak 
október 21-én jelent meg.  A támogatási igények benyújtására 2021. november 17. és 2022. január 16. között volt 
lehetőség. A véghajrába esett tehát a karácsonyi szabadságolások időszaka, és sok más pályázat hajrája is. A 
projekt fizikai befejezésének az eredeti kiírás szerint meg kell történnie legkésőbb 2022. május 31-ig, amiből még 
levonódik az elbíráláshoz szükséges idő. A gyors előkészítéshez nagyobb team lett volna szükséges, de a sok más 
pályázat miatt (amelyek feszes ütemezése igazodhatott a 2022-es választási időszakhoz és az új kormány májusi 
felállásához) foglaltak voltak a tervezői kapacitások. A szabadstrandról nem állt rendelkezésre felmérés, azt is el 
kellett volna készíteni. A vizesblokk bővítéséhez, új vizesblokk építéséhez szükséges eljáráshoz nem volt idő, 

 
15 „Olyan épületek esetében, ahol rövidebb tartózkodás jellemző (pl. bölcsőde esetében a szülők csak a gyermekek átadásáig, 
azaz rövid ideig tartózkodnak jellemzően az épületben), (…) ott általában az ügyfelek részére nem készül mosdó.” 
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konténer elhelyezését a TKR nem engedte, a környező vendéglátóhelyek tulajdonosaival sem lehetett már 
egyeztetni, és a tulajdonviszonyok is korlátozó tényezőként jelentkeztek. A lejtős parton az akadálymentes 
útvonalakat a pályázat során kellett volna kialakítani. A már meglévő elemek esetében is felújítás, a 
hozzáférhetőség javítása lett volna szükséges. A tervezés során kifejezetten időigényes a közműveket érintő 
elemek – pl. közmű-rákötések, közterület-alakítás, épített elemek nyomvonala, fák – tervezése, egyeztetése, a 
szükséges hozzájárulások megszerzése a folyó miatt Natura 2000 védettséget élvező területeken, vagy a 
vízbejutáshoz a szaktervezés és a vízjogi létesítési engedélyek megszerzése. A település ezért végül nem indult a 
pályázaton. Ugyanakkor ezen tényezők más, hasonló adottságú településeknél is fennállhattak, amelyek mégis 
benyújtották a pályázatukat, és ahol az időhiány eredményezhet műszakilag nem megfelelő megoldásokat. Tehát 
kontraszelekció valósul meg: pont azon önkormányzatok nem indulnak el adott pályázaton, amelyek komolyan 
veszik az akadálymentesítést, és látják, hogy nem tudnak megfelelni a jogi előírásoknak, míg más települések a 
részleges akadálymentesítés égisze alatt szemezgetnek az akadálymentesítési előírásokból. 

Egy másik folyóparti kistelepülés két pályázati ütemben is sikerrel pályázott a strandfejlesztési keretekre, 
de az idő hiánya itt is nyomot hagyott. Engedélyköteles elemek nem fértek bele, a pályázati dokumentációt 
gyorsan kellett összeállítani, ami átgondolatlanul elhelyezett funkciókból eredő konfliktusokhoz vezetett. A 
Natura2000 védettség, az árvízvédelmi kitettség, a meglévő közművek, a (jobb előkészítettség esetén 
valószínűleg elkerülhető) fakivágások miatt szükséges egyeztetések elmaradtak. Utóbb árvízi védekezésnek 
voltak útban a fejlesztés keretében épült elemek. Veszélyes, az OTÉK előírásainak meg nem felelő lépcsők 
épültek, a zöldfelület jelentősen csökkent, a településen amúgy szükséges és még hiányzó funkciókat – amelyek 
számára nem volt alkalmas a partszakasz – zsúfoltak be a területre, hogy majd az öt éves fenntartási 
kötelezettség leteltével esetleg áthelyezzék. Rehabilitációs szakmérnök bevonásáról nincs tudomásunk, a 
fejlesztések jellemzően nem veszik figyelembe a fogyatékossággal élő emberek igényeit. 

A harmadik folyóparti kisközségben a megvalósult állapot projektzáráshoz szükséges műszaki ellenőrzése 
során derült rá fény, hogy a tervek szerint vállalt akadálymentesítési szempontok nem érvényesültek jó 
hatásfokkal. A pályázati keret azonban már kimerült, a hiányzó elemek pótlását saját forrásból kellett elvégezni. 
Ezt a pályázó úgy próbálta elkerülni, hogy a tervezési programra hivatkozott, amelybe bele volt foglalva, hogy 
nem mindenütt biztosítható az önálló használat (ami az akadálymentesség feltétele) a meglévő adottságok 
miatt. Azonban a lehetséges és megfelelő intézkedéseket meg kellett végül tennie. 

3.2 ÁLTALÁNOS KÖVETKEZTETÉSEK 

3.2.1 Jogalkotás problémái 

A jogalkotás problémáinak felelőse a jogalkotó, azaz az állam. Az egyik alapvető probléma az, hogy a 
magyar jogrendben a később alkotott jogszabályok ellenére korábbi, tartalmilag ellentmondó jogszabályok 
eredeti formájukban, azaz a tartalmi hibával együtt hatályban maradhatnak, ami akár el is lehetetleníti az 
aktualizált elvek érvényesülését, ha a régebbi jogszabály magasabban áll a hierarchiában. Akadálymentesítés 
tekintetében problémát okoznak a műszaki követelmények hiányosságai. A jogszabályok elveket fogalmaznak 
meg, amelyek nincsenek részletesen kifejtve, ezért rosszul érvényesülnek a jogalkalmazási gyakorlatban. A 
műszaki követelmények között nem tisztázott fogalmak találhatók. 

3.2.1.1 Az esélyegyenlőség elvi háttere 

Az épített környezethez való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulására nézve potenciális kockázatot jelent, 
hogy az alkotmányos jogokat a műszaki követelmények nem biztosítják teljeskörűen. Szakpolitikai téren 
megfigyelhető a képzett szakemberek hiánya, amelyet pl. az Alkotmány fogalomhasználata is szemléltet 
(„fogyatékkal élők” kifejezés „fogyatékossággal élő ember/személy” helyett [ld.  MEOSZ, 2003]). 

Az építési törvényben még mindig a fizikai akadálymentesség, és nem az egyenlő esélyű hozzáférés van 
fókuszban. A CRPD emberi jogi modelljének szemléletéhez már közelebb áll az Ebktv, és a Fot., hiszen 
megjelenik az egyenlő esélyű hozzáférés, és a közszolgáltatás definíciója. A Fot. közszolgáltatás fogalma 
lehetőséget nyújt bizonyos esetekben a fogalomnak a magánszféra egyes szolgáltatásaira történő 
kiterjesztésére is. Az Étv. közhasználatúság fogalma nem fedi le az esélyegyenlőségi törvény, és az Ebktv. 
közszolgáltatás fogalmát, amely nem felel meg a jogbiztonság fogalmának. Általánosságban a piaci beruházók 
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sem ismerik vagy alkalmazzák a közhasználatúság fogalmának azon értelmezését, hogy település vagy 
településrész ellátását szolgáló létesítmény, azaz akár kereskedelemi, szállás, vendéglátó, vagy szórakoztató-
kulturális funkciójú építmény, köztér vagy zöldfelület, közhasználatra átadott magánterület is közhasználatú. 
Tehát a törvényi előírásokat a szűken vett közszolgáltatásra (ld. még: Ebktv.), ill. középületre (ld. még: Étv.), 
valamint közpénzből megvalósulóként értelmezik, holott nem közigazgatási szerv vagy intézmény is nyújthat 
közszolgáltatást, továbbá az esélyegyenlőségnek a lakhatásra és foglalkoztatásra is ki kéne terjednie (lakóhely, 
munkahely). 

Ezen felül a műszaki követelmények között nem tisztázott fogalmak találhatók (az egyenlő esélyű 
hozzáférés esetében pl. a „nyilvánosság számára nyitva álló” épületrész, „kiszámítható, értelmezhető, 
érzékelhető” [Fot. 4. § h)]), ami lehetőséget ad arra, hogy a követelményt a tervező ne vegye figyelembe 
(„Szerintem jó.”). Összefoglalóan tehát ellentmondásban van a közhasználatú fogalom az esélyegyenlőségi 
törvény előírásaival, ami a fogyatékos embernek számára akadálymentes környezethez való jogát rögzíti, és 
nem a számára akadálymentes közhasználatú környezethez való jogát.  

Meglévő épületek utólagos akadálymentesítésének elmaradása is ugyanezen jelenségnek a tünete: a Fot. 
akadálymentesítési határidői alapján meglévő épületeket 2014. januárig kellett volna átalakítani, ami azonban 
jellemzően elmaradt. A Fot-ból kikerültek az akadálymentesítési határidők, de hiába előírás az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása, az OTÉK szerint meglévő épületek más elbírálás alá esnek, és erre hivatkozva az utólagos 
akadálymentesítés rendre elmarad (ld. még az OTÉK-nál említett problémákat a 3.2.1.2 fejezetben). Az a gyakorlat, 
miszerint először rögzítjük/határozzuk meg a kötelességeket, és utána próbáljuk megteremteni a feltételeket, erre 
az eredményre vezethet. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény [Ebktv.] alapján az akadálymentesítési 
kötelezettség elmulasztása közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, mivel az az egyenlő esélyű 
hozzáférés akadályozottságát jelenti a nem fogyatékos személyek lehetőségeihez viszonyítva. 

Az ENSZ-konvencióban [CRPD] említett társadalmi hátrány a jogalkotás szintjén abból ered, hogy jogalkotó 
(az állam) nem építi be kellő mélységben az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeit a szabályozásba, a 
tervezők nem alkalmazzák, a döntéshozó szervek nem kérik számon kellő alapossággal. Az akadályok tehát 
részben a társadalmi hozzáállás manifesztumai (ld. a 3.2.4.1 fejezetet). Az állam a tudatosság növelését, amelyet 
a CRPD ratifikálásával vállalt, és ami az esélyegyenlőséget előmozdítaná, nem végzi el. 

3.2.1.2 Az építés műszaki követelményei 

3.2.1.2.1 Az OTÉK az MSZ EN 17210:2021 szabvány tükrében 

Az építés műszaki követelményeinek elsődleges jogi dokumentuma az Étv. végrehajtási rendelete, az OTÉK 
[1997], amelybe a kerettörvényével megegyezően a fizikai akadálymentesítés épült be, és nem egy 
esélyegyenlőséget biztosító, komplex szemlélet. Az OTÉK egyenlő esélyű hozzáférésre vonatkozó műszaki 
követelményei részben elavultak, vagy azokat nem határozta meg pontosan a jogalkotó. 

A hazai műszaki szabályozás (és így az akadálymentesítés) előírásai az épített környezetre [Étv. 1997: 4. §]) 
vonatkoznak. A szabadterek létesítményeinek tervezésével foglalkozó szakemberek (pl. tájépítészeti, útépítési 
szakág) sokszor úgy vélik, hogy a külső környezetbe tervezett építmények esetében a jogszabály előírásai nem 
betartandók. A művi és természeti elemekből álló környezet természeti elemei (pl. domborzati viszonyok, 
élővilág), amelyek akár dominánsak is lehetnek egy adott tértípusnál, a művi komponensekre vonatkozó előírások 
által megkívánt beavatkozást sokszor kevésbé, vagy egyáltalán nem tolerálják. 16  Az építéssel érintett 
zöldfelületeken követendők továbbá az esélyegyenlőségi és építési törvénnyel egy szinten levő jogszabályok is, pl. 
a természetvédelmi törvény. Az OTÉK a természeti tényezőkre nem tér ki, sőt, az azok védelmével kapcsolatos 
elvárásoknak ellentmondhat. A zöldfelületek által nyújtott közszolgáltatásoknak (pl. rekreáció, látogatás, 
bemutatás, oktatás-nevelés) ugyanakkor egyenlő eséllyel hozzáférhetőnek kell lenniük, hiába hiányoznak a jogi 
szabályozásból az ökológiai szempontokra is érzékeny elvek. Az OTÉK-ban számos, általánosságban (tehát a 
szabadterekre) is érvényes követelmény a felvázolt helyzetekben nem egyértelműen alkalmazható, és ez 

 
16  Jellemzően az épületek környezete tűri legjobban a beavatkozást. A városi zöldfelületek (közkertek, parkok) 
módosíthatósága már korlátozottabb. Természetközeli környezetben pedig, ahol a természeti elemek dominanciája 
jellemző, sok esetben nem is végezhető fizikai beavatkozás az észszerű alkalmazkodás keretein belül [Szaszák, 2018]. 
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gyakran ahhoz vezet, hogy a követelményt figyelmen kívül hagyják (az MSZ EN 17210 szabvány tartalmaz a 
szabadterekre vonatkozó szempontokat, amelyek az OTÉK alapkövetelményeinek megfelelő értelmezését 
elősegíthetik). A nehezen vagy nem betartható előírások nem érvényesülnek kellő hatásfokkal, és 
megkövetelésük rugalmatlansághoz, túlszabályozáshoz vezethet [Szaszák, 2018].17 

Jelentősen megnehezíti a vonatkozó jogi előírások értelmezését az, hogy a fogalommeghatározások 
hiányosak. Hiányzik a „rendeltetésszerű használat”, szabadterekre értelmezhetően az „önálló rendeltetési 
egység”, sőt nem szerepel maga a „szabadtér” sem – amely fogalmakra az OTÉK akadálymentességgel 
kapcsolatban rendszeresen hivatkozik. A „közhasználatú” kifejezést nem harmonizálták más jogszabályokban 
foglalt követelményekkel, pl. a Fot. „közszolgáltatás” forgalmával. Ez a hiányosság a fogyatékos emberek 
hátrányos megkülönböztetéséhez vezethet. Ha a jogszabály nem alkalmazható magától értetődően egy adott 
kontextusban, az azt eredményezheti, hogy a jogszabály alkalmazását a tervező teljes mértékben mellőzi, vagy 
a szabályozás egyes elemei alól felmentést keres. Például szűkkörűen a tervezés tárgyára vonatozó szabályozást 
veszi figyelembe, miközben a Fot. alkalmazása elmarad (ez szorosan összefügg a tervezői hozzáállás 
problémáival, pl. a hiányos tudással és hibás jogalkalmazással, ld. 3.2.4.1. fejezet). Így nemcsak a nehezen vagy 
nem alkalmazható előírások nem érvényesülnek, hanem a tervezés tárgyára egyébként vonatkozó szabályozási 
elemek sem. 

Az általános előírások között szerepel a tervezési program, amelyben meg kell határozni az építménnyel 
szemben támasztott alapvető követelményeket (ennek részeként a biztonságos használat és akadálymentesség 
követelményeit is), és amely az OTÉK előírásainál szigorúbb követelményeket is támaszthat [OTÉK 50. § (1)]. „Az 
építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a biztonságos használat és akadálymentesség alapvető 
követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak” [OTÉK 50. § (3)]. A műszaki 
megfelelőséget nemzeti szabvánnyal lehet igazolni [OTÉK 50. § (3a)], amellyel kapcsolatban hiányzik annak pontos 
meghatározása, hogy ha nemzeti szabvány nem áll rendelkezésre, miképpen igazolható a követelmények 
teljesítése.  Az OTÉK azon passzusa, amely a tervezési programban csak a közhasználatú építmény akadálymentes 
használattal érintett építményrészeit írja elő, hibás gyakorlathoz vezethet [OTÉK 54/A. § (1)]. Így előfordulhat, hogy 
nem teljesül a Fot. és az Ebktv. által előírt egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, csak egyes, 
meghatározott építményrészekben (nemcsak a meglévő és utólag akadálymentesítendő épületeknél [ld. OTÉK 

108.§], és ezt az ellentmondást a tervezők gyakran ki is használják. Az akadálymentesítendő részek meghatározása 
helyett megítélésünk szerint azt lenne célszerű előírni, hogy azon építményrészeket kelljen meghatározni és 

 
17 Még jelen tanulmány szerzői között sincs teljes egyetértés abban, hogy az építményekre vonatkozó OTÉK-előírások milyen 
mértékben alkalmazhatók szabadterekre. A tájépítész szerzőtárs álláspontja szerint a nézeteltérés oka a 2.1. fejezetben 
említett arányeltolódás az építészet javára mind a műszaki háttér kidolgozottsága, mind presztízs tekintetében („az építészek 
úgy gondolják, hogy minden tértervezési léptékhez hozzá tudnak szólni, míg a tájépítészek építészeti dolgokhoz nem 
értenek”). Továbbá a tájépítész tervezők elzárkózása a nehezen betartható és sokszor esztétikailag is kifogásolt előírások elől, 
valamint a kiskapuk keresése, ami valóban általánosan jellemző, és sokszor kerül is hozzá hivatkozási alap a természeti elemek 
jelenléte miatt. A tervezők ezért a zöldfelületek minél szélesebb körben való hozzáférhetősége helyett arra törekszenek, hogy 
akadálymentesítéssel érintett részeket határoljanak le. Az építész szerzőtárs álláspontja szerint az urbanizált környezethez 
kapcsolódó szabadtereknek (pl. közterek, parkok azon részeinek, ahol valamely szolgáltatást lehet igénybe venni (pl. 
kutyafuttató, játszótér)) is mindenki számára hozzáférhetőnek és használhatónak kell lennie. A szolgáltatás szempontjából 
teljeskörűen, a tér szempontjából részben. 
A szakmai praxis során a mérnöki megközelítésű szakmák – ahol a funkcionalitás mellett az esztétikum másodlagos – 
képviselőitől is rendszeresen érkezik olyan visszajelzés (pl. 2021-ben a Magyar Közút és a REKORE között adott Útügyi 
Műszaki Előírások aktualizálásának tárgyában tartott egyeztetésen), hogy az OTÉK előírásai egyes helyzetekben 
betarthatatlanok, és ezért az adott szakágak a saját műszaki specifikációikból dolgoznak, és akár az OTÉK-ot is kevéssé 
ismerik (holott az OTÉK a hierarchiában magasabb rendű dokumentum). 
„Magyarországon az építést szabályzó OTÉK előírásainak csupán 28,1%-a veszi figyelembe a tájépítészeti vonatkozásokat, 
holott a fennmaradó építészeti szempontok 69,5%-ának szintén van a külső környezetben relevanciája. Továbbá az egyenlő 
esélyű hozzáférés szempontjai szerint készült, az EU-s források lehívásához betartandó FSZK-segédlet tárgyalt előírásainak 
közel kétharmada (61,2%) is építményekre vonatkozik, de egyértelműen építészeti vonatkozású, holott a szabadtéren is van 
létjogosultsága. A szabadterekre adott szempontok (23,1%) legfőképp járdákra és parkolókra, azaz a közlekedés tereire, azon 
belül is leginkább épületek közvetlen környezetére vonatkoznak” [Szaszák, 2018]. 
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szabályozottan igazolni, amelyekhez nem szükséges mindenki, így fogyatékos ember hozzáférését biztosítani 
(például karbantartó műhely, amely munkakört megváltozott munkaképességű ember nem tudna ellátni).18 

Az OTÉK előírásainak konkrét hiányosságain, hibáin az épített környezet hozzáférhetőségének és 
használhatóságának fő területei [MSZ EN 17210:2021 5.3., ISO 21542:2021] mentén haladunk végig (kivéve a 
vészeseti kiürítés előírásait), az elégtelenül meghatározott vagy pontatlan paraméterek megadásával.19 

A gyalogos létesítményekkel kapcsolatos előírások esetében hiányzik a vízelvezetéshez szükséges lejtés és 
az akadálymentes közlekedéshez megengedhető oldalesés / össz-lejtés mértékének (külső térben a vízszintesség 
értelmezésének) meghatározása. A járdaszélességet 1,5 méterben minimalizálja [39.§ (2)], holott a folyamatos 
kétirányú közlekedéshez ennél szélesebb szabad keresztmetszet szükséges, vagy legalább kikerülésre szolgáló 
teresedések. Ezt ágazati műszaki specifikáció sem pontosítja (a vonatkozó ÚME felülvizsgálata folyamatban van). 
Mozgássérült emberek gépjárműveinek parkolását biztosító álláshely-szélessége 3,6 m [6. mell.], az álláshely 
hossza hiányzik. Teljesen hiányzik az épített környezet részét képező növényzettel kapcsolatos szabályozás (ez más 
jogszabályra való hivatkozás formájában sincs jelen), holott a növényzet tervezése, telepítése, fenntartása kapcsán 
vannak a környezet egyenlő esélyű, biztonságos, kényelmes és önálló használatával kapcsolatos kérdések (pl. 
közlekedésbiztonság, megengedett építési munkák fák környezetében). Az építmények megközelítésének 
témakörében a parkolószámításnál tisztázni szükséges, hogy meglévő épületeknél, ahol akár teljesen eltekintenek 
új parkoló létesítésétől, mennyi akadálymentes parkolóhellyel kell számolni (pl. új építésként kell-e figyelembe 
venni az építési tevékenységet) [42. § (1)]. Az elektromos töltőhelyek esetében is szükséges biztosítani az egyenlő 
esélyű használatot, ez az előírás jelenleg hiányzik [42. § (15), (17)]. Közhasználatú építmény esetén jogszabály a 
telek közterületi csatlakozási pontjától az épület bejáratáig való akadálymentes megközelíthetőséget írja elő [Épelj. 

8. mell. 2.], a telek megközelíthetőségét nem. 
A bejáratok esetében az ajtó működtetéséhez szükséges helyigények előírását [OTÉK 62. § (6)] célszerű 

lenne szabvánnyal összehangolni. A helyigények, valamint a küszöb maximális magassága pontatlanul 
megfogalmazott, és nincs összhangban a kiürítési követelményekkel [61. § (4), Kiürítés TvMI]. Az ajtó 
működtetéséhez szükséges erőkifejtésre vonatkozó előírás nem értelmezhető konkrét termékekre és 
helyzetekre, valamint nem ellenőrizhető objektíven [62.§ (10)]. 

A vízszintes és függőleges közlekedés tekintetében az elő- és oldalkert méretén belül megengedett kivételek 
közt nem szerepelnek az akadálymentes megközelítést biztosító műtárgyak a bejárat eléréséhez [35.§ (1), (6), (7), 

(9)]. Hiányzik a lejtő / rámpa definíciója, az akadálymentes rámpa indulásánál és érkezésénél a min. 1,5 m x 1,5 m-
es, vízszintes, szabad hely, valamint a min. 1,2 m-es szabad szélesség előírása. Többkarú lejtők esetén a szélesebb 
pihenőt nem a karok számához, hanem inkább az áthidalt szintkülönbséghez és a műtárgy átláthatóságához volna 
célszerű kötni [67.§ (3)]. Lépcsőknél minimális lépcsőfok-magasság megadását is célszerűnek tartjuk, továbbá a 
lépcsőkaron belül az egyforma belépések előírását (hogy akadálymentes útvonalon ne legyenek húzott fokok, és 
hogy a lépcsőfokok éle legyen merőleges a járóvonalra, a járóvonal kifejezés definiálása mellett). Nem a 
lépcsőfokot, hanem a lépcsőélt szükséges jelölni [65.§ (4)], és ez alól az előlépcső sem képezhet kivételt [64.§ (5)]. 
A kiesés elleni védelem típusa (pl. korlát, kerékvető) szerinti magassági határok nem egyértelműek [68. § (2)]. 
Kétsoros és kétoldali korlát kialakítását az ember képességeinek ismeretében szükségesnek tartjuk (a vonatkozó 
szabvány már tartalmazza), ill. az elhelyezés szabályait szükségesnek látjuk pontosítani [68.§ (2), (3)]. Meglévő 
építmény felújításánál és bővítésénél a felvonó átalakítása is szükséges lenne, ha a bővítés során új, mindenki 
számára szolgáló épületrészeket alakítanak ki [108.§ (5)]. Továbbá, szintén meglévő épület esetében OTÉK szerint 
az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett kialakítású korlátlifttel vagy emelőlappal is biztosítható [OTÉK 82. 

§ (5)], de a MEOSZ állásfoglalásai [2014, 2017] szerint ezek akadálymentesítési eszközként nem alkalmasak az 
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására. 

A helyiségek használatával kapcsolatban előírt a megfelelő szabad méret és kialakítás az akadálymentes 
használathoz és mozgáshoz [85. § (11) a, b], de az ehhez szükséges konkrét műszaki paraméterek hiányosak. Az 
üvegezett felületek érzékelhető jelölése ugyan 1,00-1,50 m közti sávban előírt [62. § (11)], de a követelmény 

 
18 A tervezési program tartalmi előírásairól ld. még: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről [16.§], az emberi hozzáállás buktatóiról pedig ld. 3.2.4.1 fejezet 
19 A bemutatott hiányosságokat Szaszák [2018: 5] Egyetemes szabadtértervezés c. doktori disszertációja, ill. a MEOSZ-nak 
a REKORE tagjai között 2022. év elején kezdeményezett gyűjtése tárta fel. 
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nem pontos. Az építmények mellett a berendezési tárgyak is legyenek akadálymentesen megközelíthetők és 
használhatók, kialakításuk legyen ergonomikus, kezelőszerveik essenek a mindenki számára elérhető magassági 
tartományba, valamint a manőverezés helyigényére vonatkozó elvárásoknak, bel- és kültéren egyaránt 
feleljenek meg [ld. 85. § (11) a, b]. Az akadálymentes illemhely tekintetében a WC megközelítési irányainak 
helyigénye [99. § (5)] a szabványnak megfelelően pontosítandó, valamint a megforduláshoz szükséges helyigény 
megadása szükséges. Az OTÉK szerint az akadálymentes illemhely beszámítható a létesítendő illemhelyek 
számába, de pontosítás szükséges a női, férfi vagy nemektől független használat elvárásáról ezen esetben [99.§ 

(5)]. A szintenkénti kialakítás követelménye egyértelműsítendő, mert jelenleg a követelmény több értelmezése 
lehetséges [99.§ (6)]. 

Az OTÉK műszaki követelményei elsősorban a mozgássérült emberek számára akadálymentes környezetre 
vonatkoznak, az infokommunikáció nem kapott megfelelő hangsúlyt, a témakör alulszabályozott, és számtalan 
kiskaput kínál az infokommunikációs akadálymentesítés20 mellőzésére. Az információhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés témájában tehát szűkebb az OTÉK-előírások köre, inkább a fizikai akadálymentesítésre vonatkoznak 
a szempontok, ez bővítendő (pl. vizuális és taktilis kontraszt, infokommunikációs technológiák 
követelményeivel), vagy célszerű utalni a releváns műszaki specifikációra. Az előírt jelző-információs rendszer 
fogalma – amely a fogyatékos személyt segíti az építmény használatában – sehol máshol nem jelenik meg, nem 
egyértelmű a jelentése és tartalma, ezért szükségesnek tartjuk a fogalom pontos meghatározását [54/A. § (1)]. A 
járófelületi kontrasztos jelzésrendszer tekintetében a szabályozás alapvetően hiányos, egyedül bizonyos 
magasság fölött kilógó konzolos elemekre vonatkozik [40. §], míg a taktilis burkolati jelzésrendszerről nem ejt 
szót az OTÉK, így szívesen látnánk a terület említését. 

3.2.1.2.2 Az MSZ EN 17210:2021 és ISO 21542:2021 szabványok 

Az OTÉK szerint a műszaki megfelelőség tehát igazolható szabvánnyal [OTÉK 50. § (3a)]. Az OTÉK nemzeti 
szabványt említ, az ISO 21542 szabvány pedig jelenleg még nincs a nemzeti szabványrendbe bevezetve, 
ugyanakkor az európai szabványrendből bevezetett MSZ EN 17210-es szabvány, amely funkcionális 
követelményeket fogalmaz meg, konkrét műszaki megoldások tekintetében áthivatkozik az ISO-szabványra 
[MSZ EN 17210:2021 Introduction]. A szabványok alkalmazása a piaci verseny biztosítása miatt önkéntes, de adott 
projektben előírható (pl. a tervezési programban meg kell adni azon szabványokat, amelyek alkalmazandók 
[266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16.§]). További kérdéseket vet fel a csak idegen nyelven elérhető szabványok 
megfelelő, egységes értelmezése. Az angol nyelvű szabványokban az alapvető követelmények a "shall" 
(„szükséges”) szóval állnak, a célszerű ajánlások esetében – amelyekkel egyenértékű más megoldás is megfelelő 
lehet – a „should” („célszerű”) kifejezés használt [ISO 21542:2011 Introdution]. Az önkéntes alkalmazás és az, hogy 
a tervezők a „célszerű” szempontokat opcionálisként, egyfajta nem betartandó ajánlásként értelmezik, valamint 
az, hogy a szabványt díj ellenében lehetséges elérni, sokszor a követelmények érvényesülésének gátját képezik.   

3.2.1.2.3 Speciális részterületek műszaki szabályozása 

 
20 Az infokommunikációs akadálymentesítés az információhoz és a kommunikációhoz való egyenlő esélyű hozzáférést 
jelenti, „beleértve az információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan 
hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki 
területeken” [CRPD 9. cikk, ld. még: FOGALOMTÁR; Fot. 1998: 4. § f), h), CRPD 2. cikk]. Ez az elektronikus és segélyhívó 
szolgáltatások mellett jelenti a jelző-információs elemek kiszámíthatóságát, értelmezhetőségét és érzékelhetőségét, 
valamint az információhoz való hozzájutás akadálymentességét [Fot. 1998: 4. § h), OTÉK 54/A. §]. Az információs rendszerek 
által megjelenített kommunikációs elemek „a nyelvek, a kivetített szöveg, a Braille-nyomtatás, a taktilis kommunikáció, a 
nagyméretű betűkkel történő nyomtatás, a hozzáférhető multimédia, valamint az írott, a hangzó és az egyszerű szöveg, a 
felolvasás, illetőleg az augmentatív, beleértve a hozzáférhető kommunikációs és információs technológiát, a 
kommunikáció alternatív módozatai, eszközei és formái” [CRPD, 2. cikk]. A közszolgáltatások igénybevételekor a 
tájékozódás és a személyi segítés feltételeit a kommunikációban jelentősen gátolt személyek számára is lehetővé kell tenni 
[Fot. 1998: 7.§]. Információs elemek például az információs táblák és egyéb felületek, a kontrasztos és taktilis járófelületi 
jelzésrendszer, az indukciós hurokerősítő rendszerek, az információs és kommunikációs technológiákat használó 
berendezések, stb. 
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Az értékvédelem előírásait sokszor használják kiskapukként, kifogásként az egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjainak mellőzésére. Az örökségvédelemmel érintett épített örökség jelen formájában, módosítás 
nélkül sokszor nem alkalmas az egyenlő esélyű használatra. A természetvédelemmel érintett természetes 
környezeti elemek alakíthatósága pedig szintén sokszor limitált, a hozzáférés csak egyes részekhez biztosított, 
így sérülhet a kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel. A monitorozás 
és a szankciók hiánya vonzza a szereplőket a jogsértésre. 

A speciális részterületekre vonatkozó szabályozás esetében jellemzően hiányzik annak a megadása, hogy 
az adott szempontrendszer milyen területekre terjeszthető ki (a vasúti átjárhatóságra vonatkozó 
követelmények például jó hatásfokkal alkalmazhatók lennének az európai átjárhatósággal nem érintett 
kötöttpályás létesítményeknél is, pl. metrónál, HÉV-nél, villamosnál, tramtrain-nél is). A PRM-TSI-től nemzeti 
eltérést lehet kezdeményezni, amely eltérések esetenként bejáratott, felül nem vizsgált gyakorlatként 
bennmaradnak a nemzeti előírások között, holott az aktuális műszaki dokumentumoknak való ellentmondásuk 
már nem támasztható alá. A jogszabályba foglalt eltérési lehetőség a vasúti létesítmények engedélyezésének 
megfelelőség-értékelésénél lehetőséget teremt tehát a nemzeti jogrendbe, ill. szabványrendbe beillesztett 
előírások alkalmazásának mellőzésére, vagy éppen a nemzetközi szabályok nemzeti előírásoknál enyhébb 
szempontjainak alkalmazására, amelyekre a hatóság eltérési engedélyt kiadhat (előbbire példa a peronok 
megvilágítottsága [MSZ EN 12464-2:2014 ’A’ mell. 5.12 táblázat (szigorúbb követelmény) vs. 103/2003 (XII.27.) GKM 

rendeletben hivatkozott V.1.sz. Térvilágítási szabályzat I. mell. (alkalmazott enyhébb követelmény)], utóbbira pedig a 
szabad peronszélesség [OVSZ I. 1.1.11.1 (szigorúbb követelmény) vs. PRM-TSI 4.2.1.2.1 (alkalmazott enyhébb 
követelmény)]). 

Egyes speciális részterületek ágazati műszaki specifikációiban már megjelennek az akadálymentesítési 
szempontok, amelyek felülvizsgálatához a rehabilitációs környezettervező szakemberek szakmai szervezetével 
is együttműködnek az illetékes szervek.21 Ugyanakkor a jogalkalmazás szempontjából még az átfutás időszakát 
éljük, a tervezők számára az új szempontok még nem ismertek kellő mélységben. A Kiürítés TvMI frissebb 
kiadásait folyamatosan publikálják, azonban az Útügyi Műszaki Előírások harmonizációja lassabban halad. Az 
ÚMÉ-ban található előírások értelemszerűen a külső környezetre vonatkoznak, ezért találhatóak bennük olyan 
szempontok (pl. növényalkalmazás, oldallejtések, lejtős járófelületek kialakítása), amelyeket az OTÉK nem 
tartalmaz. Ugyanakkor a szempontok jelentős hányada frissítést, módosítást igényelne – a jelenleg hatályos, az 
akadálymentesítéssel összefüggő ÚMÉ-k kiadási éve 2001, 2005, 2009, 2012 [Szaszák, 2018] –, valamint az egyes 
előírások harmonizálása is szükségszerű. 

3.2.1.3 A szakmagyakorlásra, a műszaki dokumentációk tartalmára, az építésüggyel összefüggő eljárásokra és azok 
szereplőire vonatkozó szabályozás 

A kamarai törvény [1996. évi LVIII. törvény] szerint építésüggyel összefüggő tevékenységet az folytathat, aki 
kamarai tagsággal rendelkezik és szerepel a megfelelő névjegyzékben. Az etikai-fegyelmi kódex, az 
összeférhetetlenség szabályai ezen szakemberekre vonatkoztathatók. A rehabilitációs szakmérnökök azonban 
nincsenek kamarához rendelve, képzettségi előfeltételeik lazák, jogosultságaik, feladataik és felelősségi köreik 
tisztázatlanok. Azon rehabilitációs szakmérnökök, akik alapképzettségük folytán tagjai valamely építésügyi 
kamarának, azok a szakmagyakorlásra vonatkozó jogszabályok szerint elszámoltathatók, ami aszimmetriához 
vezet a nem kamarai tagokhoz képest, akikkel szemben pl. etikai-fegyelmi eljárás nem kezdeményezhető a 
kamaránál (hiszen kamarai névjegyzéki számmal rendelkező személy ellen indítható ilyen eljárás). 

Ma Magyarországon csak az egyetemes tervezés szempontjait figyelembe vevő műszaki dokumentum lenne 
elkészíthető. A helyzeten sokat segített az Európai Unió azon követelménye, hogy az akadálymentes kialakítást 
megkövetelte. Az építési folyamat szereplői rákényszerültek, hogy a témával foglalkozzanak és lépéseket tegyenek 
a megvalósítás felé. Ugyanakkor az akadálymentesítés szempontjainak érvényesülését korlátozza, hogy nem 
engedélyköteles részletek a tervdokumentációban utólag is módosíthatók, ill. előfordul, hogy nem 
engedélyköteles elemek (akár vállalták tervezési programban, akár nem) a kiviteli tervbe nem kerülnek bele. 
Szabadterek alakításával kapcsolatos tevékenység, amelyekre vonatkozóan a műszaki szabályozás amúgy is 

 
21 A REKORE bevonásával készült például a Kiürítés TvMI felülvizsgálata 2021-ben és 2022-ben, valamint az e-UT 03.07.23 
- A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (2009) c. ÚME felülvizsgálata 2021-ben. 
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hiányos, sok esetben nem engedélyköteles, így az akadálymentesítési szempontok érvényesíthetősége is 
korlátozott. Az egyes szakágak engedélyezési eljárására eltérő követelmények vonatkoznak, a mérnöki szakágak 
sokszor műszaki irányelveket, előírásokat, utasításokat vesznek alapul, amelyek több esetben ellentmondásosak 
a felsőbb szintű szabályozással, és elavultak lehetnek (pl. vonatkozó ÚMÉ-k, MÁV-utasítások). A közbeszerzési 
törvény számos kivételt sorol a nemzeti értékhatár alól [2015. évi CXLIII. törvény 111.§], így az építészeti-műszaki 
tervezést is. Ilyen módon a közbeszerzés megkerülhető, az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulása nem 
engedélyköteles létesítmények esetén kérdéses. A tervezési program ugyan jogszabályi előírás, de betartását a 
kiviteli szakban már senki nem ellenőrzi, következmények nélkül módosítható. 

A Magyar Építész Kamarában a szaktudás szintentartását szakmai továbbképzések teljesítésével kell 
igazolni. Vannak minden tag által teljesítendő, egységesen kötelező ismeretanyagot átadó továbbképzések, és 
a fennmaradó pontokat szabadon választható továbbképzésekkel lehet teljesíteni. A továbbképzésekről 
általánosságban elmondható, hogy nagyon építészeti fókuszúak (tájépítészek a kötelező továbbképzés 
keretében pl. épületenergetikával, építészeti műemlékvédelemmel kapcsolatos kérdéseket kapnak), és az 
akadálymentesítés témakörét még csak nagyon kevés szabadon választható előadás érinti. 

3.2.1.4 Műszaki segédletek, szakmai ajánlások, pályázati kiírások, minősítési rendszerek 

Az akadálymentesítés kérdését az EU-s pályázatok kényszerítették ki, de a rendszerből jellemzően a mai 
napig hiányzik az ellenőrzés, a monitorozás és a szankcionálás. Pályázati támogatások esetén a nem építési 
engedély- vagy bejelentésköteles, ill. nem közbeszerzés körébe tartozó eljárásokra (pl. pályázatok esetében) 
csak EU-s forrás esetén vonatkozik előírás az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülésére (egyes 
esetekben még ekkor sem várja el a támogató a betartását, pl. az állami és uniós finanszírozású Kisfaludy-
pályázatok esetében). 

A pályázatok melléklete a mai napig a Pandula-féle segédlet [2002, 2007, 2009, 2015], amelynek legfrissebb 
kiadása 2015-ös, és az újabb kiadásai sem voltak harmonizálva a kiadás idején hatályos szabványokkal, 2019 óta 
pedig megjelentek az akadálymentesítés témakörét érintő nemzetközi szabványok újabb kiadásai, valamint az 
MSZ EN 17210-es szabvány. A Segédlet első kiadásai jó támpontul szolgáltak a tervezők számára az 
akadálymentesítés hazai jogszabályokban fel nem lelhető műszaki megoldásait illetően, de mára a benne foglalt 
információk elavultak, és a jogszabályi környezet is jelentősen megváltozott 2015 óta. Ugyan rendelkezésre 
állnak aktuális műszaki specifikációk, Magyarországon a Segédlet mind a mai napig igen széles körben 
alkalmazott még a rehabilitációs szakemberek körében is. Ugyanakkor a segédletek alkalmazása félreérthető és 
hibás gyakorlatot jelent, hiszen ezek jogszabályban megfogalmazott követelmény igazolására nem alkalmasak. 
Elkészítésük nem jógyakorlaton alapult és nem szakértői csoport készítette, hanem általában egy ember vagy 
kis létszámú csoport. Emellett jellemzően egyáltalán, vagy csak részben frissülnek, emiatt a segédletekben 
megjelenő tartalom gyakran jogszabállyal és szabvánnyal ellentétes. Az egyes támogatási pályázatok kiíró 
szervei azonban megszokásból előírják alkalmazásukat, sőt, kötelezően betartandó követelményeknek tekintik 
akkor is, ha jogszabályokkal nem alátámasztható követelményt kérnek számon. 

Az Operatív Programok pályázati kiírásainak esetében jelentkező problémákat a TOP-Plusz pályázati kiírás 
példáján mutatjuk be, ahol az akadálymentesítés szempontjai között minimumkövetelmények vannak 
meghatározva, ami szerint a közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat 
lebonyolító épület/épületrész felújításához biztosítani szükséges legalább egy akadálymentes parkolót, egy 
bejárat akadálymentesítését az elérési útvonallal együtt, és legalább egy akadálymentes mosdó kialakítását, 
szintén az elérési útvonallal együtt. Az akadálymentesítési minimumkövetelmények megadása nem a komplex 
akadálymentesség irányába mutat. Ráadásul lehetőséget kínálnak ezek a pályázatok a projektarányos, ill. 
részleges akadálymentesítésre is. Előbbi azt jelenti, hogy a minimumkövetelmények mellett csak azon 
épületrészek akadálymentesítésével kell foglalkozni, amelyeket a felújítás érint. Utóbbi – örökségvédelmi 
érintettség vagy a műszaki adottságok miatt nem megfelelően biztosítható akadálymentesség esetén – 
lehetőséget ad az akadálymentesítési szempontok szakmailag megindokolt mellőzésére olyan mértékben, hogy 
az örökségi értékek sérelme ne következzen be.22 A kivitelezés végén nyilatkozatot szükséges benyújtani az 

 
22 Pl. TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Segédletek: 04_Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez, 05_Akadálymentítés 
örökségvédelmi érintettség esetén („1. Amennyiben a védett épületek, objektumok esetében a teljes körű akadálymentesítés 
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akadálymentesítés megvalósulásáról a projektzáró-beszámolóban, és ha a rehabilitációs szakmérnök 
közreműködése csökkentett intenzitású volt, előfordul, hogy későn tudja csak jelezni, ha valamely szempont 
nem épült be, ami utólag akár csak visszabontással érvényesíthető. Ilyenkor a pályázati kifizetés érdekében 
mégis van, aki lenyilatkozza a megfelelőséget. Ha a projekt rehabilitációs szakmérnöke erre nem hajlandó, a 
vele való együttműködést megszakíthatják, és behívhatnak olyan kollégát, aki aláírja a nyilatkozatot. 

A kormányzati pályázati kiírásokban (amelyek európai uniós finanszírozásúak) az akadálymentesítési 
munkarészeket rehabilitációs szakmérnök készítheti el, és a megvalósulásról is ilyen szakember nyilatkozata 
szükséges. Az utóbbi időben azonban volt rá példa, hogy a pályázati kiíráson utólag úgy módosítottak, hogy 
foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó is kiadhatja a nyilatkozatot arról, hogy „az 
akadálymentesítés a projekt-arányos akadálymentesítés elveinek megfelelően kerül végrehajtásra, illetve 
megfelel a hatályos Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban OTÉK) foglalt követelményeknek, valamint az akadálymentesítés átalakítási tervét 
is alá kell támasztani szakvéleménnyel” [VP6-6.4.1-16 2018. január 30. és 2018. december 12., 3.4.1.1 Műszaki és 

szakmai elvárások], holott ezen szakemberek képzettsége a megfelelőség megítélésére nem megfelelő. 
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 céljainak 

megvalósítására szolgál [MTÜ: NTS2030].23 Ezen stratégiai célok között az egyenlő esélyű hozzáférés nem élvez 
prioritást, és a meglévő infrastruktúra felmérése sem elvárás a Kisfaludy-pályázatokhoz, ami pedig az 
akadálymentességet és az azzal kapcsolatos fejlesztési célokat alapvetően meghatározná. A Kisfaludy-
pályázatokban, ahogy korábban már említettük, az esélyegyenlőség horizontális elvének a teljesülését nem 
kérik számon, ami jogsértő lehet. 

A Kisfaludy program keretében a szabadstrandok fejlesztését célzó felhívásokban sem teljeskörűen 
érvényesül az esélyegyenlőség horizontális elve, holott a kormányzat pályázati oldalán közzétett „Általános 
útmutató a felhívásokhoz” c. dokumentum (ÁÚF) alapján az uniós finanszírozású pályázatokban ez kötelező 
elem. Különös figyelmet kéne fordítani az Ebktv. és a CRPD előírásainak betartására, és ezen belül az egyenlő 
esélyű hozzáférés, az egyetemes tervezés és a „projektarányos komplex akadálymentesítés”24 biztosítására 
[ÁÚF 2019, 12.2.]. A kifejezetten a strandfejlesztésre kiírt GINOP-felhívás ugyan tartalmazza az esélyegyenlőségi 
jogszabályok betartásának és az akadálymentesítési szempontok érvényesítésének követelményét, de a 
konkrét elvárások tekintetében az esélyegyenlőségről szóló fejezet csak részleges akadálymentesítést említ 
[GINOP-7.1.10-21, 3.4.1.2],25 holott a betartandó jogszabályok között szerepel az Étv., OTÉK és a Közbesz. tv. is. A 
részleges akadálymentesítést (amely tehát jogszabályból nem vezethető le, sőt, a hazai jogi szabályozással 
ellentétes) mind a pályázók, mind a pályázat irányítója úgy értelmezi, hogy a pályázók a példaként felsorolt 
tevékenységekből csak szemezgethetnek, és a szakmai tartalom hiányosságok esetén is elfogadottnak minősül, 
ha a pályázat elnyeri a támogatást, és a projektzárásnál már csak a vállalások teljesülésével kell elszámolnia. 
Műszaki és szakmai elvárásai kötelezően előírják rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonását a 
projekt kezdetétől, akinek nyilatkozata hiányában a tevékenység nem támogatható [MTÜ, 2021]. Összefoglalóan 
az mondható el, hogy a szabadstrandok fejlesztésére kiírt pályázat nem vette figyelembe a különböző helyszínek 
sajátságait, amelyek pedig meghatározzák az akadálymentesítési műszaki megoldások megfelelőségét, és ezzel 
a tervezés időigényét. A támogatás a Balatonnál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál, valamint a Duna és a Tisza 

 
az adott objektum örökségi értékeinek sérelme nélkül nem lehetséges, elfogadható a részleges akadálymentesítés, abban a 
maximális mértékben, amelyet az örökségvédelmi szempontok érvényesítése még lehetővé tesz.” „3. Védett épület (építmény 
vagy más objektum) hiteles megjelenése nem rendelhető alá az akadálymentesítés szempontjainak”) 
23 Frissített kiadása (NTS2030 – Turizmus 2.0) 2021. májusa óta érhető el, a jelen tanulmányban tárgyalt fejlesztések nagy 
része ezen dátum előtti, ezért itt az eredeti dokumentumot tárgyaljuk. 
24 Szerzői megj.: A fogalom önellentmondásos. 
25 Holott a GINOP-7.1.10-21 kiírás elsősorban éppen az akadálymentesítést, a hozzáférhetőséget, valamint a 
család- és látogatóbarát szolgáltatások kialakítását célozta [MTÜ, 2022]. A kötelezően megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható tevékenységek körébe tartozik az „akadálymentesítés, biztosítva a bejárat, járdák, öltözők, 
vizesblokk, kültéri tusoló használatát, a vízbejutás akadálymentes feltételeinek megteremtését, a fogyatékkal 
élők számára is hozzáférhető szolgáltatások használatát” [GINOP-7.1.10-21,3.1.2.1.]. 
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mentén található strandok fejlesztéséhez áll rendelkezésre [MTÜ, 2022]. Egy folyóparton például komoly 
árvízvédelmi szempontú tervezést is igénylő, hosszadalmas eljárási folyamat szükséges. A folyóvízben való 
akadálymentes fürdőzés feltételeit előzetesen szakmai egyeztetéseknek kellene alávetni, hogy biztonságosan, 
önállóan és kényelmesen használhatóvá tehető-e egyáltalán, és ha igen, ehhez milyen körülmények 
szükségesek. Az állóvizek sekély partjain is kérdéses a vízbejutás, hiszen nem észszerű és célszerű akár több száz 
méter hosszú műtárgyakat építeni a fürdőzéshez alkalmas mélységű részekhez. Ezen kérdésekben a 
rehabilitációs szakmérnököknek sem állnak a rendelkezésére közmegegyezéssel elfogadott szempontok. 

A pályázati kiírásokról általánosságban elmondható, hogy szakmai előkészítésük elégtelen, vagy hiányos, 
az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását biztosító garanciák nincsenek beépítve, a szűk határidők nehezen 
tarthatók. A felsorolt problémák oda vezetnek, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés megtervezésére és 
megvalósítására nincsen elegendő tervező és lebonyolító aki a célul kitűzött elveknek érvényt szerezne vagy 
számon kérné a hiányukat. Az előkészítetlenségből továbbá azon kockázat is következik, hogy a meg nem felelés 
(pl. árvízvédelmi előírásoknak nem megfelelő fejlesztés) akár a kötelező fenntartási időn belül is (ami jellemzően 
5 év) módosítást kíván meg. 

Épületminősítési rendszerek tekintetében a BREEAM egyik hátulütője az, hogy a pontozás során az 
akadálymentességre vonatkozó pont elvesztése nem vonzza maga után a minősítés ellehetetlenülését. 
Személyes tapasztalatként hozzá kell tennünk az ismertetéshez, hogy ez gyakran a célok ellen hat, mert egyes 
tervezők azt gondolják, hogy ha a minősítésben nem alapkritérium az esélyegyenlőség, akkor a tervezés során 
sem szükséges megvalósítani. Mindezt az után, hogy konzultáció során felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a 
hatályos jogszabályok betartásával a pont megszerezhető. A gyakorlati tapasztalatunk szerint az esetek 
körülbelül felében nem szerezte meg a pályázat a vonatkozó pontot, azaz a tervezők nem tartották be a 
jogszabályokat! A WELL esetében az árnyékolja be a sikert, hogy a fejlesztőket kevésbé az épületet használó 
emberek érdeklik, mint a bérelhető területek piaci értéke. Emiatt a gyakorlatban tapasztalható, hogy vagy a 
folyamat során feladják a minősítés megszerzését (és ezáltal az egyetemes tervezés elvét is), vagy olyan 
szakemberhez fordulnak, aki a nem megfelelő kialakítás ellenére is együttműködő. Gyakran tetten érhető, hogy 
a szabványt önkényesen egyfajta ajánlásként értelmezik és egyes előírásokat betartanak, másokat nem. 

A magyar „civil” minősítő szervezetek közül a People First nevű szervezet felé rehabilitációs szakmérnökként 
jeleztük, hogy egy tapasztalati szakértő (egy érintett ember, rehabilitációs szaktudás nélkül) azt tudja megítélni, 
hogy saját magának mi a megfelelő, a nagyobb felhasználói kör számára szükséges használhatóságot azonban nem 
biztos.. Megítélésük szerint azonban egy képzett mérnök ezt nem tudhatja, fogyatékosságban érintettnek kell 
lenni ahhoz, hogy elkötelezetten felmérhesse a megfelelőséget. Tapasztalatunk szerint az emberi méltóságot 
sértő „megoldást” is javasoltak, például bejárati csöngő felszerelését – rámpa vagy emelőberendezés építése 
helyett. Az Access4you nevű szervezet minősítési rendszeréről megállapítható, hogy szabályrendszerük az 
építésügyi jogszabályokkal nincsen összhangban, és azt tapasztaltuk, hogy az esélyegyenlőség követelményeinek 
nem megfelelő épületek esetében is állítottak már ki tanúsítványt. Felvetésünkre, hogy ez jogszabályba ütközik, 
azzal védekeztek, hogy ők csak információt kínálnak, a mozgássérült ember a kínált fényképek alapján maga 
döntheti el, hogy tudja-e használni az épületet, vagy sem (látássérült emberek számára nem nyújtanak 
információt). Bevontak rehabilitációs szakmérnököket is a munkába, de azokkal a szakemberekkel, akik hibákat 
jeleztek, vagy nem voltak kellően rugalmasak a minősítés során, megszakították az együttműködést. Ez azért okoz 
problémát, mert számos létesítmény csak igazolást akar a megfelelésről, és nem pedig valóban megfelelni akar, 
továbbá sok esetben a fejlesztők sincsenek tisztában a kötelezettségeikkel. 

Az érdekvédelmi szervezetek szakmai ajánlásai az általuk képviselt emberek igényeinek ismeretében 
képesek lehetnek megfogalmazni azon igényeket és elvárásokat, amelyek a műszaki szabályozásban nem 
lelhetők föl, és ezáltal segíthetik a meglévő szempontok érvényesülését. Ehhez azonban elengedhetetlen lenne, 
hogy az adott érdekvédelmi szervezet tisztában legyen a jogszabályokkal és műszaki követelményekkel, és 
ajánlása ne legyen ezekkel ellentmondásban. Ezek az iránymutatások nem szabványok, hanem tájékoztató 
dokumentumok a speciális képességből eredő sajátos környezethasználat megértésére, és a megfelelő műszaki 
megoldás kiválasztására, valamint rámutathatnak a műszaki szabályozás anomáliáira is. Egyes épületelemek és 
berendezések tekintetében elég rugalmasak a szabványi keretek, hogy mozgásteret engedjenek a nemzeti 
sajátságoknak, de ezt az országos szervezet esetenként úgy értékeli, hogy előírhatja a tagegyesületeinek az 
általa megfelelőnek tartott termékek alkalmazását, holott hazánkban a vonatkozó szabványoknak megfelelő 



33 / 46 

 

megoldások terjedtek el. Állásfoglalást arra használni, hogy szabványos megoldást „tiltson” egy szervezet, 
megítélésünk szerint nem elfogadható, és megkérdőjelezi az állásfoglalás legitimitását is. Problémát jelenthet 
továbbá az is, ha nem a műszaki megfelelőséghez keresnek a szervezetek azokat kielégítő termékeket, hanem 
egyes termékekre szabják az állásfoglalásaikat. 

3.2.2  Képzés 

3.2.2.1 Tervezőmérnökök 

A tervezők nem rendelkeznek az alapvető szakmai felkészültséggel a témakörben, pedig az 
esélyegyenlőségnek horizontális alapelvnek kellene lennie a munkájuk során. Tehát az alapképzésben sem elég 
alapos a felkészítés, a tervezők pl. még az OTÉK-ot, ill. az ágazati műszaki előírásokat sem ismerik kellő 
alapossággal. A szemléletformálás is hiányzik. Az akadálymentesítés, pontosabban az egyetemes tervezés elve 
elkezdett beépülni a jogszabályokba, de a tervezők nem képzik tovább magukat a témában, nem ismerik meg 
az új előírásokat, miközben hiányoznak az alapok is. 

3.2.2.2 Rehabilitációs környezettervező szakemberek 

A szakmában konfliktushoz vezet, hogy nemcsak építésügyi tervezői alapképzettséggel rendelkező mérnökök 
lehetnek rehabilitációs környezettervező szakemberek, így előfordulhat, hogy nincs meg a kellően mély, építéssel 
kapcsolatos alapismeret azon a területen, amelyen a rehabilitációs szakmérnöknek szaktanácsot kellene adnia. 
Felmerült, hogy egyes építész alapképzettségű kollégák a rehabilitációs szakmérnöki tevékenységet építészeti 
végzettséghez kötnék, de ez másfelől nem differenciálna kellőképpen a kapcsolódó szakágak között (ebben az 
esetben építész mondana szakvéleményt pl. tájépítészeti, úttervezői, vasúttervezői kérdésekben is). A 
megkövetelendő alapvégzettségről tehát jelenleg nincs közmegegyezés a szakmán belül. 

A szakmai tudás szinten tartásánál problémát jelent, hogy a rehabilitációs szakmérnökök nem képezik 
tovább magukat, még az oktatásban is esetenként elavult segédletekre támaszkodnak, a szabványokat 
jellemzően nem alkalmazzák. A képzésben nem állnak rendelkezésre a szabványok, azt mindenkinek magának 
kellene megvásárolnia, így az információ is korlátozottan adható át. Egységes tananyag nem érhető el, a 
tananyagfejlesztés bár folyamatban van, de lassú. A képzésen gyakorló szakemberek oktatnak, ezzel sok 
gyakorlati tapasztalat megosztása is lehetővé válik. Az oktatók a REKORE tagjai, az Óbudai Egyetem mint 
képzőintézmény és az Egyesület között az együttműködés szoros. 

3.2.3 Érdekképviselet, civil szervezetek 

3.2.3.1 Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező Szakemberek Országos 
Egyesülete 

Magyarország az európai uniós országok között előnyös helyzetben van amiatt, hogy felsőfokú képzési 
rendszerében a fogyatékos emberek sajátos szükségleteit ismerő mérnökök csoportját képzik és az ismereteket 
nem szükséges autodidakta módon elsajátítani. A képzés elvégzése után alapvégzettségük alapján szakemberek 
vagy szakmérnökök lesznek. Azonban a szakmagyakorlási szabályok alapján rehabilitációs diplomájuk nem 
jelent tervezői jogosultságot és fordítva is igaz: az általuk végzett tevékenység sincs rehabilitációs szakmérnöki 
végzettséghez kötve. A rehabilitációs szakemberek nem tagjai szakmai kamarának. A hiánypótló ismeretek 
miatt jó gyakorlatként került bele a tervezés folyamatába, hogy főként az Európai Unió által is támogatott 
beruházások esetén a fogyatékos emberek számára szükséges intézkedések betervezése miatt a pályázati kiíró 
szerv kötelezővé tette részvételüket. Szerepük egyrészt a tervezőéhez hasonlítható – ha valamely szakterületen 
tervezői jogosultsággal rendelkeznek, akkor jelenleg az adott szakterület szabályai szerint tevékenykedhetnek 
a rehabilitációs ismeretekkel kiegészítve; vagy az építési műszaki ellenőrökhöz hasonlítható, ám ez is 
szakterülethez és kamarai jogosultsághoz kötött tevékenység és a gyakorlatban nem műszaki ellenőrökként 
kapcsolódnak a folyamatokba. 

A rehabilitációs környezettervező szakmérnököket és szakembereket a REKORE Egyesület fogja össze. A 
tagság nem kötelező (hiszen nem kamara), tagjainak szakmai fórumot és rendszeres képzési lehetőséget kínál. 
Az egyesület ösztönzi a folyamatos tanulást. A tagságnál a korszerű ismeretek elsajátítása és az egységes 
álláspont képviselete érdekében a szabványok alkalmazását szorgalmazza. A cél elérését úgy is segíti, hogy a 
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Magyar Szabványügyi Testület és egyes tervezési területeket támogató mérnöki bizottságok munkájába is 
bekapcsolódott (például vállalta az MSZ EN 17210 szabvány fordítását, mely részvételük nélkül lehet, hogy 
magyar nyelven nem válna elérhetővé.) 

A rehabilitációs szakemberek szerepének tisztázása és jogosultságuk rendezése régóta várat magára. A 
jelenlegi helyzet számos hibaforrást rejt: ha tanácsadói szerepet tölt be egy szakember egy építésügyi 
folyamatban, akkor a tervezői felelősség a generál (építész) tervezőé marad, de a műszaki intézkedések nem 
biztos, hogy megtörténnek. Ha tervezőként működik, akkor bár tervezői felelőssége lesz (az alapvégzettségének 
megfelelően), de ha a tervben a javaslatait nem tudja érvényesíteni, akkor nem biztos, hogy megfelelő műszaki 
tartalmú terv készül és a tervkoordináció hiányosnak bizonyul. Nagymennyiségű rossz tapasztalat gyűlt össze 
rehabilitációs szakemberek, a mérnökök és az építési folyamat egyéb szereplőinek hiányos jogszabály- és 
szabványismeretéből, hibás jogszabály- és szabványalkalmazásából és a gyakori hibás szerepgyakorlásból 
eredeztethetően. Valós igény, hogy a terv vagy egy elkészült építmény megfelelőségét igazolni kell: egy 
rehabilitációs szakmérnök nem menthetné föl a többi szereplőt a jogszabályok bizonyos rendelkezéseinek 
alkalmazása alól, mégis igény van erre és sajnos rehabilitációs szakmérnök is, aki ezt megteszi. Kisebb baj, ha ezt 
a tudás hiánya miatt, nagyobb, ha a tudás birtokában, nemtörődömségből vagy anyagi haszon miatt teszi. 

3.2.3.2 Az érdekvédelmi szervezetek 

Ebben az alfejezetben kizárólag az érdekvédelmi szervezetek építésügyi folyamatokban játszott szerepével 
foglalkozunk, és nem a teljes tevékenységi körükkel. 

Azt várnánk, hogy az érdekvédelmi szervezetek gyűjtik össze az egyedi tudást a körükbe tartozó 
emberektől. Ezt megfelelően strukturálva a tervezési programok és a tervezési követelmények megfelelő 
kiindulási alapjául szolgálhatnának akár úgy, hogy a követelményeket tisztázzák, az emberi képességek és a 
létszámok különféleségét feltárják, akár úgy, hogy a szabályozási környezet hiányosságait pótolják, vagy a 
hibákra felhívják a figyelmet. Ez azonban csak részben teljesül. 

Az érdekvédelmi szervezetek munkájába, hogy növekedjen a rendelkezésre álló tudás, naprakész, 
felkészült és agilis mérnökök bekapcsolódása is szükséges, nem csak az érintetteké. A szervezetek építési 
folyamat során betöltött szerepének tisztázása sem történt még meg. Gyakran egyfajta tervellenőri, műszaki 
ellenőri szereplőként kapcsolódnak be tervezői egyeztetésbe, azonban ehhez sem gyakorlatuk, sem 
jogosultságuk nincsen. Jogaik és kötelezettségeik tisztázatlanok. Az érdekvédelmi szervezetekkel való tervezői 
egyeztetések során előfordul, hogy az általuk képviselt emberek igényei és környezethasználati szokásaik 
ismertetése helyett a résztvevő képviselők saját értékítéletük szerint tervezői feladatokba kezdenek, vagy 
felhatalmazást adnak szabályozásnak ellentmondó, szabvánnyal alá nem támasztott vagy ezek hiányában az 
általuk képviselt emberek tapasztalata alapján széleskörben elfogadott megoldás alkalmazására – miközben a 
felelősség a tervezőé marad. Egy-egy álláspont nem következetes, hanem tervről tervre változó lehet, emiatt 
megalapozottnak tűnik az a vélemény, hogy a tervezők nem tudják, hogy mit is kellene tervezniük, ami 
megfelelő lenne az érintetteknek. Tapasztaltuk azt is, hogy egy érdekvédelmi szervezet nem végez kutatást, 
nem gyűjti be az általa képviselt emberek és a tagegyesületeinek a tapasztalatait, nem kérdezi meg őket, mert 
esetleg az országos szervezet képviselőitől ellentétes álláspontot szeretnének képviseltetni. Az érdekvédelmi 
szervezetek egymás közötti együttműködése is akadozik. Ha van is, esetleg csak formális. 

Az európai uniós gyakorlatban ma már követelményként jelenik meg a „semmit rólunk, nélkülünk” elve. Az 
érdekvédelmi szervezetek felé elvárásként jelentkezik sok esetben, hogy bizonytalan vagy esetleg nem szabályos 
megoldásokat érvényesítsenek, műszaki megoldásokat, anyagokat fogadjanak el. Elvárják tőlük az egyeztetés 
igazolását – esetleg attól függetlenül, hogy az érdekvédelmi szervezetek igényeit figyelembe vették-e a 
megvalósítás során, mert a pályázati elbíráláshoz elsősorban az igazolás szükséges, csak másodsorban a megoldás 
megfelelősége. Megítélésünk szerint nem a fejlődés irányába mozdítja el a folyamatokat, hogy az érdekvédelmi 
szervezetek terveznek és „megengednek”: a tisztázatlan közreműködési keretek miatt a megbízói oldal saját 
belátása szerint beépíti vagy figyelmen kívül hagyja a megfogalmazott követelményeket. 

A korábban példaként bemutatott People First és Access4you szervezeteket is az érdekvédelmi szervezetek 
körébe tartozónak vélik az építési folyamat szereplői, miközben ezek kisebb léptékű, és civil vagy üzleti 
szervezetek lehetnek. Itt az ismeretek hiánya, a még kevésbé szabályozott keretek, esetleg az anyagi érdek 
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megjelenése további problémákat jelenthet, mint például az ellenérdekeltség, vagy az üzleti haszon és a 
szakmaiság konfliktusa. 

3.2.4 Beruházási folyamat 

3.2.4.1 Tervezés 

A beruházási folyamatra alapvető hatást gyakorol az érintett szereplők társadalmi és személyes 
hozzáállása, ami a mai Magyarországon jellemzően igen elutasító a fogyatékos emberekkel és a számukra 
szükséges akadálymentesítési megoldásokkal szemben. A valóság nem írható körül teljes mértékben analitikus 
szabályokkal, nagy jelentőséggel bír tehát az azokat alkotók és alkalmazók társadalmi és egyéni hozzáállása is. 
A túlszabályozás biztosíthatja ugyan az akadálymentesítési szempontok betartását, de a rugalmatlansága 
műszakilag mégis meg nem felelő megoldást erőltethet az adott helyszínre, és a tervezők ellenállását is növeli. 
Az alulszabályozás biztosította nagyobb tervezői szabadság pedig az akadálymentesítési szempontok 
mellőzéséhez vezethet. Ezért nagy jelentőségű a társadalmi szemléletformálás [Szaszák, 2018]. Ha a tervezők 
nem az egyetemes tervezés stratégiája szerint terveznek, és elzárkóznak az akadálymentesítéstől, azzal 
hátrányos megkülönböztetés valósul meg. Ezt viszont nem hátrányos megkülönböztetésnek értelmezik: számos 
esetben dehumanizálják a fogyatékos embert és értetlenkednek, hogy a nem fogyatékos emberekhez hasonló 
céljaik vannak (oktatás, szórakozás, kulturális lehetőségek élvezete, munkavégzés, egészségmegőrzés, 
gyógyítás – részvétel a társadalomban), azaz logikátlannak tartják a fogyatékos ember megjelenését az épített 
környezetben. Magasnak ítélik meg az épített környezet megfelelő kialakításának (új építés) vagy átalakításának 
(meglévő építmények) költségét és a tervezői szabadság megsértésének tartják az egyes, fogyatékosságból 
(életkorból, stb.) adódó műszaki követelmények teljesítését. 

A rehabilitációs szakmérnök a projektekben jellemzően nem az alkalmazás kellő mélységben körül nem írt, 
szakirányú szempontjaiban segít, hanem az alapvető jogszabályokat sorolja, kvázi tervellenőr-szerepben, amivel 
az is probléma, hogy a tervezők nem építik be a szempontjait a tervezés során, hanem utólag próbálják 
valamennyire módosítani a terveket azoknak megfelelően. Ugyan az egyetemes tervezés elve szerint [CRPD 2. cikk] 
a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetővé kellene tervezni a termékeket és szolgáltatásokat, hogy ne 
kívánjanak adaptálást vagy speciális tervezést, a tervezők még új létesítmények esetén is sokszor csak utólag 
foglalkoznak az akadálymentesítéssel, tehát speciális tervezésnek tekintik. Ez gyakran azért történik így, mert a 
tervezés kezdetén nem foglalkoznak a követelményekkel és utólag nehezen módosítható tervrészek maradnak. 
Holott ez költségesebb, mint a tervezés kezdetén a megfelelő termékek és műszaki megoldások kiválasztása. A 
műszaki követelmények között tisztázatlan fogalmakat egyedileg értelmezik, műszaki dokumentummal nem 
támasztják alá. A rehabilitációs szakmérnök által ajánlott szabványokat sokszor nem fogadják el, mert a 
szabványok alkalmazása „nem kötelező”. Különösen igaz ez az opcionális szempontokra („should”). A szabványok 
használatát a hozzáférés fizetős volta, valamint a nyelvismeret hiánya is korlátozza. Észszerű alkalmazkodásnak 
tartják, hogy ha „odatéved” egy fogyatékos ember, akkor csinálnak majd valamit, utólag adaptálják a létesítményt. 
A tervezők sokszor úgy értelmezik, hogy ha nincs engedélyezési eljárás, akkor a jogszabályok sem vonatkoznak a 
projektre. Igény szerint mindig fellelhetők olyan „aláíróemberek”, akik leigazolják a megfelelőséget, és akik akár, 
előírt jogosultság hiányában, nem számoltathatók el megfelelően. 

A tervezési program az esetek nagy százalékában utólag készül, vagy utólag a megtervezett épülethez 
igazítják. A tervezési programot szintén jogi kiskapuként használják és az akadálymentes kialakítás korlátozott 
vagy szükségtelen voltát a tervezési programban rögzítik (jogsértő módon). Ebben segíti őket a jogszabályi 
előírások pontatlansága és önellentmondó volta, mert hiába írja elő jogszabály az egyenlő esélyű hozzáférést, 
ha elérhető olyan passzus, amely szerint nem kell mindent akadálymentesíteni (pl. a tervezési programban 
meglévő épület esetén az akadálymentesítéssel érintett részek megjelölése [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet]). 
Nagyobb mozgástérként értelmezik azt is, hogy az OTÉK-ban számos, általánosságban is lényeges követelmény 
speciálisan az akadálymentes környezetre, ill. csak építményekre van előírva. Az egyenlő esélyű hozzáférés 
szemlélete a műszaki szabályozásba és a tervezői szemléletbe sem épült be, maradt a fizikai akadálymentesség, 
az akadálymentesítési minimum-követelmények, az eltérések lehetővé tétele, és az épített környezet 
akadálymentesítése a mai napig jellemzően ezekre korlátozódik. A szakmai minimumfeltételek tehát 
tisztázatlanok. Az akadálymentességi követelmények precíz megfogalmazásához a tervezési program nyújthat 
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megfelelő kereteket, amelynek az ellenőrzése, számonkérhetősége azonban még nem biztosított. A tervezési 
program akadálymentesítésre vonatkozó műszaki tartalmának kidolgozását a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnöki képzés számára a REKORE Egyesület megkezdte, de a folyamat még zajlik, és az előírások ilyen 
alapos megfogalmazására – ami megnövekedett munkaigényt és a vonatkozó műszaki szabályozás elmélyült és 
alapos ismeretét is jelenti – a rehabilitációs környezettervezői társadalom sem nyitott teljes egészében. 

3.2.4.1.1 Előkészítés, koncepcionális szakasz 

A tervezők nem rendelkeznek kellően alapos ismerettel a műszaki követelmények tekintetében (még az 
építésügyi jogszabályokat sem ismerik kellő alapossággal). A rehabilitációs szakmérnöknek sokszor az a 
közreműködése, hogy ezekre hívja fel a figyelmet, holott a szabályozásból közvetlenül ki nem olvasható 
kérdésekkel kéne foglalkoznia.  

A tervezőkben nincs kellő társadalmi érzékenység, hanem az akadálymentesítési minimumra törekvés és a 
kiskapuk keresése figyelhető meg. A tervezők jellemzően konceptuális, és nem kontextuális tervezést 
folytatnak, azaz nem az emberi igények állnak a fókuszban, hanem az ötlet, az esztétikai kánonok, amelytől az 
akadálymentesítés új és funkcionális formanyelve idegen. Könnyen rámondják, hogy a teher aránytalan és 
indokolatlan, eltérést kérnek az OTÉK-tól még akár az általános követelményekre is. Szabadterek esetén még 
gyakrabban figyelmen kívül hagyják az épített környezetre vonatkozó szabályokat. Sokszor nem a vonatkozó 
műszaki szabályozásra, hanem más projektekre mint referenciára hivatkoznak, hiába nem képez az kellő alapot 
a megfelelőség alátámasztásához. („Mire ideért, úgyis átjött már néhány padkán." „Más projektben sem 
foglalkoztak ezzel, ne itt kezdjük el.") 

A tervezők körében nem tisztázottak a témával kapcsolatos elvek. Nem az egyenlő esélyű hozzáférésre 
koncentrálnak, hanem egy akadálymentes útvonal biztosítására, és ez többnyire korlátozódik a nyilvánosság 
számára nyitva álló részekre. Jellemzően csak kötelezettség esetén, vagy nagy projektek keretében vonnak be 
rehabilitációs szakembert a tervezési folyamatba. Sok esetben a bevonás nem a folyamat elején, hanem a tervek 
ütemezett részleadása előtt történik, amikor már módosítások válhatnak szükségessé. Előfordul, hogy a 
tervezők nem végzik el a módosítást. 

A tervezési program esetenként nem készül el kellő alapossággal. Benne a hatályos jogi és műszaki 
követelményekre történő hivatkozások találhatók, ezek változása nehezen követhető. Az akadálymentesítési 
tervfejezet előírásai sok esetben nem épülnek be a tervekbe. Az akadálymentesítési szakág jellemzően 
előzetesen megadja, hogy milyen előírásoknak kell megfelelni, és az elbírálás előtt ellenőrzi ezek teljesülését. A 
terjedelmes műszaki leírás tartalmát a társtervezők esetenként nem ismerik meg és nem alkalmazzák. A tervek 
egymás mellett élése, a tervkoordináció hiánya akadályozhatja a hozzáférés megvalósulását. 

A rehabilitációs szakemberek maguk is jellemzően bejáratott, már elavult és alá nem támasztott 
dokumentumokra (pl. a Segédletre) támaszkodnak, a szabványokat nem követik. A szabvány-hozzáférés drága, 
a szöveg esetenként angol nyelvű. A szakágak nem kellően tájékozottak egymás szakterületén, a 
határterületeken nehezen születnek meg a döntések, egyik fél sem szívesen vállalja a felelősséget (pl. 
tűzvédelmi menekítés kérdéseiben). A szabványokból kikövetkeztethető lenne az általános követelmények 
teljesítésének módja (ld. OTÉK), de ritkán alkalmazzák. Nem engedélyköteles építési folyamatokban a hibák 
halmozódnak. A fogyatékos emberek érdekképviseleti szerveit nem minden esetben vonják be a tervezési 
folyamatokba. Ha bevonják, egyes esetekben álláspontjukat a szabályok alóli felmentésként értelmezik, vagy 
negligálják. Az is előfordul, hogy egy fogyatékos egyén (pl. érdekképviseleti szerv delegáltja) mozgási vagy 
érzékelési képességéből vonnak le általános következtetéseket minden épületet használó igényére vagy 
képességére, ami hibás elképzelés. 

A tervezést koordináló generáltervező (épület esetében jellemzően építész, parkoknál, zöldfelületeknél 
tájépítész, közlekedési létesítmények esetében út- és vasúttervező, stb.) „megbízik a szakági tervezőiben”, amit 
úgy értelmez, hogy munkájukat nem olvassa át, tervfejezeteiket nem hangolja össze, így ellentmondások 
maradhatnak a tervdokumentációban. Bár az egyetemes tervezés elvének megfelelően a tervezés valamennyi 
résztvevőjének biztosítania kéne az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét, és a terveit az 
akadálymentesítési szempontoknak is megfelelően kidolgozni (ami feltételezi, hogy maguk az építészeti és 
mérnöki tervek tartalmazzák az akadálymentesítést), az akadálymentesítés mégis külön tervfejezetbe szorul, 
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tartalma nem épül be a tervekbe. A rehabilitációs szakmérnök közreműködése az akadálymentesítéssel 
kapcsolatos műszaki szabályozás értelmezésének segítése és az érintettek bevonása helyett egy szeparált 
műszaki leírás elkészítése, amely nincs jogosultsághoz kötve és az engedélyezési eljáráshoz sem előírás, és mint 
ilyen, sokszor az engedélyezési, ill. közbeszerzési dokumentációba se kerül be és hermetizálódik. 

3.2.4.1.2 Engedélyezési szakasz (vagy elbírálás) 

 A hatóság konkrét műszaki követelményeket vizsgál, a szakterületén túl nem rendelkezik kellő 
kitekintéssel, a műszaki megfelelőség alátámasztását sokszor nem vizsgálja, a pályázatok elbírálói még kevésbé. 
A pályázati kiírások szűk határidőket adnak meg, nincs idő a megfelelő előkészítésre, a műszaki tartalom sérül, 
nem engedélyköteles terveknél a támogató a pályázati kiírásnak való megfelelőséget ellenőrzi, a vonatkozó 
szabályozás inkább csak egy felsorolás marad a kiírásban. A pályázatok mellékletét képező akadálymentesítési 
dokumentum (Segédlet) elavult (2015), a felsőbb szabályozással való harmonizáció nem történik meg, a 
támogatók azonban ennek a teljesülését ellenőrzik elsősorban. Az engedélyezésnek, elbírálásnak egyes 
eljárásokban nem kötelező része az akadálymentesítés (pl. útépítési engedélyezési eljárásokban). A szakágak 
felé különbözőek az elvárások, engedélyezési szinten még sok, a hozzáférhetőség szempontjából alapvető 
részlet kidolgozatlan (pl. útterveknél az előírások szerint szabályos időközönként, és nem a kritikus pontokban 
felvett, 100 méterenkénti keresztmetszet). 

A terv készültségi szintje korlátozhatja az egyenlő esélyű hozzáférés teljesülésének ellenőrzését, amit a 
kiviteli szakaszban már csak engedély-módosítással lehet orvosolni.  

Az engedélyező hatóság a tervezési program meglétét vizsgálja, de tartalmi teljesülését csak engedélyezési 
szinten tudja elbírálni, amikor pedig még nem ítélhető meg kellő alapossággal, mivel az engedélyezés 
pillanatában még tervezés előtt áll az akadálymentességet meghatározó számos részlet (pl. ajtók szabad 
nyílásmérete, küszöbméretek, pontos felületek, színek, kontrasztok, berendezések elhelyezési magasságai, 
információs elemek, taktilis jelzésrendszer, üzemeltetési előírás, stb.). Illetve, ha rendelkezésre is áll ezen, 
kiviteli szinten kidolgozandó elemek terve vagy műszaki specifikációja, ez akkor is újra-engedélyezés vagy 
engedélymódosítás nélkül megváltoztatható. Azaz nem engedélyköteles tevékenységek esetén a hatóság az 
engedélyezéskor a későbbiekben még módosítható állapotot vizsgál, engedélyét erre adja meg, a későbbi 
módosításokkal kapcsolatban pedig már nem tehet észrevételt. A következő kontroll a használatbavételi eljárás 
során adódik, de a nem engedélyköteles elemek megváltoztatását ekkor sem ellenőrzik (hiszen nem tartozik a 
hatóság illetékességébe nem engedélyköteles volta miatt), és a tervezési programnak való megfelelést, sőt, a 
tervezési program esetleges változtatásait sem. Az értékvédelem, valamint a meglévő állapot pedig potenciális 
kibúvót jelent az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása alól, így a hatóságok rendszeresen engedélyezik az 
esélyegyenlőség szempontjait az értékvédelem alá soroló megoldásokat.  

3.2.4.1.3 Kiviteli tervi szakasz 

Az engedélyben előírt kitételek lehet, hogy nem teljesülnek, ha nem engedélyköteles részletekre 
vonatkoznak. Előfordulhat, hogy az akadálymentesség szempontjából az engedélyezési tervhez elvárthoz 
képest nagyobb részletességgel kellene megtervezni egyes elemeket, amelynek az elmaradása azt eredményezi, 
hogy a kiviteli tervben már nem lehet kezelni a problémát az engedély módosítása nélkül (pl. akadálymentes 
illemhelyek pontos berendezésének megtervezése nélkül előfordulhat, hogy túl kicsi lesz a helyiségméret a 
kerekesszékkel történő manőverezéshez). A figyelmen kívül hagyott akadálymentesítési szempontok tehát 
engedély-módosítást igényelhetnek, amit nem minden esetben végez el a tervező, így a projekt résztvevői 
kompromisszumba kényszerülnek, az egyenlő esélyű hozzáférés sérül. Új létesítmények esetén is utólagos 
megoldások válhatnak szükségessé az egyetemes tervezés hiánya miatt. Nem engedélyköteles tevékenységek 
esetén (pl. válaszfalak nyílásai, berendezési tárgyak, szabadterek) a kiviteli tervben lehet alapvető változás is, 
ami kihatással lehet az engedélyköteles elemek hozzáférhetőségére is, de azok csak engedély-módosítással 
változtathatók. Hosszú tervezési idejű projekteknél a módosuló követelmények áttervezést tehetnek 
szükségessé, ugyanakkor ezeknek visszamenőleges hatálya kérdéseket vet fel. A tervezési programból annak 
nem teljesülése esetén a programpontok eltávolíthatók, azt az engedélyezés után senki nem ellenőrzi.  
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Az akadálymentesítési tervfejezet többi tervfejezetbe való átvezetésének hiánya fedvénytervek készítését 
teheti szükségessé (azaz a tervkorrekció nem a hibás tervlapokon, hanem egy különálló szakági tervlapon, 
szeparáltan jelenik meg), amelyek figyelembe vétele kétséges, mivel nem szervesülnek a tervbe. Szélsőséges 
esetben, a teljesítés igazolásának érdekében olyan egyezség is születhet, hogy a hozzáférést tervezői 
művezetéssel szükséges biztosítani, amely információ azonban könnyen elvész a kivitelezés során. A többi 
szakág koordinációjának hiánya is eredményezheti a hozzáférés csorbulását (pl. a gyengeáramú szakág a 
tűzvédelmi szakág kontrollja nélkül ábrázolja és tervezi a menekülési útvonalat jelölő irányfények elhelyezését, 
így akár az nem akadálymentes útvonalra is mutathat). 

3.2.4.2 Beruházás, kivitelezés 

Az akadálymentesítési tervfejezet különálló, a kivitelezők figyelmen kívül hagyják, eltérnek tőle, áttervezik, 
improvizálnak, olcsóbb anyagokat építenek be, a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök ezt nem kérik 
számon. Az építészeti és mérnöki szakági dokumentációba át nem vezetett, csak az akadálymentesítési 
tervfejezetben megjelenő részleteket a kivitelezés során nem nézik. A hiányos vagy hibás részletek építésénél a 
rehabilitációs szakember tervezési folyamat során előírt művezetői tevékenységéről a kivitelező gyakran nem 
tud. A kivitelezés befejeztével műszaki meg nem felelősség esetén költséges a visszabontás, ill. lehet találni 
olyan szakembereket, akik az ilyen létesítmények megfelelőségét is igazolják az aláírásukkal ellátott 
nyilatkozatban. Előfordul az is, hogy a kivitelező nem megfelelő terméket épít be, mert a kereskedő eladja a 
termékét a kiírt követelményeknek megfelelő, akadálymentesen használható termékként, holott valójában nem 
az. 

3.2.4.3 Üzemeltetés 

A finanszírozás többnyire az építés idejére, esetleg utána még az előírt néhány évig tart, az üzemeltetés 
költségeit nem számítják bele a projektbe, és a későbbiekben sem fordítanak rá forrást. A nem megfelelő 
karbantartás, ill. nem rendeltetésszerű használat is problémát jelent (pl. rámpák, vezetősávval jelölt 
akadálymentes útvonalak eltorlaszolása, akadálymentes kapuk, bejáratok zárva tartása, akadálymentes 
illemhelyek raktárként történő berendezése, stb.). 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen tanulmány a hazai akadálymentesítés helyzetét mutatja be két gyakorló rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök szemszögéből. Kitér a tervezői, hatósági és kivitelezői gyakorlatra, ismerteti a 
vonatkozó hazai jogszabályokat és az érvényben levő egyéb szabályozási dokumentumokat. A jogi elemzések az 
ENSZ Fogyatékos emberek jogairól szóló egyezményén (CRPD, amelyen az egyezményt Magyarországon 
ratifikáló törvényt értjük), 26 és az MSZ EN 17210:2021 szabványon alapul, és vizsgálja, hogy a nemzeti szintű 
szabályozás megfelel-e ennek a két jogi szabályozónak. Bemutatja, hogy a meglévő szabályozások ellenére mik 
azok a tényezők, amelyek miatt az akadálymentesítés, az épített környezet közszolgáltatásaihoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés mégis elmarad vagy hiányos. A munka tudományos igényű, a hazai és nemzetközi 
szakirodalomra, valamint a szerzők saját tapasztalataira támaszkodik. 

Az első fejezet ismerteti az akadálymentességet szabályozó műszaki követelményrendszert. Feltárja, hogy 
mi tartalmazza a műszaki követelményeket, és ezek milyen hierarchiában állnak egymással, mely esetekben 
engedélyköteles egy beruházás, valamint kitér az építésüggyel összefüggő eljárásokra és a fogyatékosságügyhöz 
kapcsolódó szereplőkre vonatkozó szabályozás elemeit. A fejezet tartalmuk szerinti csoportosításban közli az 
egyenlő esélyű környezethasználattal kapcsolatos jogi és műszaki dokumentumokat az alábbi tartalmi 
kategóriákban: az esélyegyenlőség elvi háttere; az építés műszaki követelményei; a szakmagyakorlásra, a 
műszaki dokumentációk tartalmára, az egyes, építésüggyel összefüggő eljárásokra és azok szereplőire 
vonatkozó szabályozás; valamint az egyenlő esélyű hozzáférés témakörét érintő műszaki segédletek, szakmai 
ajánlások, pályázati kiírások. 

A második fejezet a folyamat résztvevőit, és azok felelősségi köreit mutatja be. Részletezi, mely 
szereplőknek a felelőssége az épített környezethez való egyenlő esélyű hozzáférés. Ennek során ismerteti az 
akadálymentességgel kapcsolatos szervezeteket. A felsőoktatási képzések jelenlegi helyzetét is bemutatja, azaz 
hogy hol és kiket képeznek. 

A harmadik fejezet az előző két fejezet szintézise, amely probléma-analízis keretében értékeli a 
szabályozás, a szereplők és a felelősségi körök meghatározta gyakorlat problémáit, azaz az épített környezethez 
való egyenlő esélyű hozzáférés gyakorlati megvalósulását, feltárja a szabályozás és a gyakorlatok 
összefüggéseit, ezzel rámutatva azon pontokra, amelyek az esélyegyenlőség téri megvalósulásához 
beavatkozást igényelnek. Összefüggésében mutatja be, mik és hol vannak a működés problémái, és ezeknek mi 
az oka, azaz a szabályozás ellenére mik a rendszerszintű hiányosságok lehetséges okai, a jogalkalmazás buktatói, 
a garanciák, valamint a potenciális kitörési pontok (pl. szektorok egymástól tanulása, esetleges jogszabály-
módosítások, stb.). Bemutatja, a műszaki szabályozásban mi nem egyértelmű, „szürke zóna" vagy 
szabályozatlan. Az egyes szabályozóknál értékeli a potenciális kockázatokat, amelyek az egyenlő esélyű 
hozzáférés meghiúsulását eredményezhetik. Kitér továbbá a közszolgáltatások / középületek és 
magánberuházások közötti különbségre, ennek elhatárolására. Értékeli a képzési rendszereket, valamint a 
fogyatékossággal kapcsolatos érdekképviseleti és civil szerveződések szerepét és fontosságát a jelenlegi 
gyakorlatban. A fejezet esettanulmányokkal kezdődik, majd ezek alapján általános következtetéseket von le. 
Felépítésében az első és második fejezetben bemutatott előírások, szereplők és felelősségi körök szerinti 
felosztást követi, majd lineáris rendszerben, az építési beruházások idővonala szerint csoportosítja a tervezés, 
az építés és az üzemeltetés során potenciálisan jelentkező problémákat. 

Következtetéseiben arra jut, hogy a környezethez való egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos műszaki 
és jogi dokumentumok pontatlansága, hiányosságai, információinak elavultsága alapvető problémát jelent. A 
beruházási folyamatok résztvevőinél az a hibás társadalmi szemlélet mutatkozik meg, amely az 
akadálymentesítéssel csak annak kötelezően előírt mértékéig foglalkozik, az egyetemes tervezés elve nem 
jelenik meg. A rehabilitációs szakemberek szakmagyakorlásának szinte teljesen hiányzó feltételrendszere a 
felelősségre is kihat, az elszámoltathatóság a generáltervezői oldalon jelentkezik, és az alapképzettség tág 
spektruma is vitás helyzetekhez vezethet. A hatóságok, ill. pályáztató állami szervek sem érvényesítik megfelelő 

 
26 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről (CRPD: Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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mértékben a fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférését a környezethez, sokszor még abban az esetben 
sem, ha kifejezetten ezt célozza az adott beruházás. A szemléletben még mindig a környezet fizikai 
akadálymentessége, és a mozgássérült emberek környezethasználati igényeinek a kielégítésére előírt 
követelmények dominálnak. A szabványokat pedig, amelyekben egyéb szempontok is megtalálhatók, nem 
alkalmazzák és nem követelik meg a beruházási folyamatban.  

A komplex akadálymentesség, egyenlő esélyű hozzáférés helyett még mindig delegált akadálymentes 
útvonalak, akadálymentesítésre kijelölt építményrészek, akadálymentesítési minimumkövetelmények 
szerepelnek, és a rehabilitációs szakemberek szerepe sokszor arra korlátozódik, hogy „tervellenőrként” az 
alapvető jogszabályok betartására hívják fel a tervezők figyelmét. A kivitelezés során a hatósági engedélyt nem 
igénylő épületrészeknél a kivitelező esetenként eltér a tervektől, ami miatt szintén sérülhet az egyenlő esélyű 
hozzáférés.  

Az érdekképviseleti szervek szerepe olykor félreértelmezett, a projektekbe való bevonásuk esetén sokszor 
tervellenőri, tervezői szerepbe csúsznak, delegáltjaik „eltérési engedélyt” adnak jogszabályok alkalmazása alól. 
A környezethez való egyenlő esélyű hozzáféréshez társadalmi szemléletváltásra van szükség, amelyet minden 
tárgyalt részterületen szükségesnek tartunk. A konkrét problémák feltárásával és analízisével ehhez az 
elmozduláshoz szándékoztunk alapot nyújtani. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This paper presents the state of accessibility in Hungary from the perspective of two practicing 
rehabilitation engineers. It describes the practice of designers, authorities and contractors, and describes the 
relevant national legislation and other regulatory documents in force. The legal analysis is based on the United 
Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, by which we mean the law ratifying the 
Convention in Hungary) and the MSZ EN 17210:2021 standard, and examines whether the national legislation 
is in line with these two legal regulators. It shows how, despite the existing regulations, there are factors that 
make accessibility and equal access to public services in the built environment either lacking or incomplete. The 
work is scholarly, drawing on national and international literature and the authors' own experience. 

The study is divided into three main parts. 
The first chapter describes the technical requirements for accessibility. It explores the technical 

requirements and their hierarchy, the cases in which a project is subject to authorization, and the elements of 
the regulation of building procedures and actors related to disability. The chapter presents the legal and 
technical documents relating to equal access, grouped according to their content, in the following categories: 
the theoretical background to equal opportunities; the technical requirements for construction; the rules 
governing the practice of the profession, the content of technical documentation, the various procedures and 
the players involved in construction; and technical aids, professional recommendations and calls for tenders 
relating to equal access. 

The second chapter describes the actors involved in the process and their responsibilities. It details which 
actors are responsible for equal access to the built environment. It describes the organizations involved in 
accessibility. It also describes the current situation of higher education training, i.e. where and who is trained. 

The third chapter is a synthesis of the previous two chapters, which assesses the problems of practice as 
defined by regulation, actors and responsibilities, i.e. the practical implementation of equal access to the built 
environment, and identifies the links between regulation and practice, thus pointing out the points that require 
intervention to achieve equal opportunities in the field. In this context, it shows what and where the operational 
problems are and why they exist, i.e. what are the possible causes of systemic failures, pitfalls in the application 
of the law, guarantees and potential break-out points (e.g. peer learning between sectors, possible legislative 
amendments, etc.), despite the legislation. It shows what is unclear, "grey area" or unregulated in technical 
regulation. It assesses the potential risks for each regulator that could lead to a failure of equal access. It also 
discusses the distinction between public services/public buildings and private investment and how this is 
differentiated. It assesses training schemes and the role and importance of disability advocacy and civil society 
organizations in current practice. The chapter begins with case studies and draws general conclusions. It is 
structured along the lines of the specifications, actors and responsibilities presented in chapters one and two, 
and then groups potential problems in design, construction and operation in a linear system according to the 
timeline of construction investments. 

It concludes that the inaccuracy, incompleteness and obsolescence of technical and legal documents and 
information relating to equal access to the environment are a fundamental problem. The social approach of 
those involved in the investment process is one that deals with accessibility only to the extent that it is 
mandatory, and a strategy of universal design is neglected. The almost complete lack of conditions for the 
professional practice of rehabilitation professionals has implications for liability, accountability is on the general 
designer side and the broad spectrum of basic qualifications can lead to controversial situations. The rights of 
people with disabilities to equal access to the environment are not sufficiently enforced by public authorities 
or public bodies tendering for projects, often even when this is explicitly the aim of the project. The approach 
is still dominated by the physical accessibility of the environment and the requirements to meet the needs of 
people living with mobility impairment to use the environment, and standards, which include other aspects, 
are not applied or required in the investment process. Complex accessibility and equal access are still replaced 
by delegated barrier-free routes, designated parts of buildings for accessibility, minimum accessibility 
requirements, and the role of rehabilitation specialists is often limited to acting as 'design inspectors' to ensure 
that designers comply with basic legislation. In the construction process, the contractor sometimes deviates 



42 / 46 

 

from the plans on non-authorized issues, which can also undermine equal access. The role of representative 
bodies is often misinterpreted, and when they are involved in projects they often slip into the role of design 
inspectors and designers, with their delegates giving "derogation" from accessibility requirements. Equal access 
to the environment requires a change in social attitudes, which is necessary to move towards equal 
opportunities in all the areas discussed. By identifying and analyzing specific problems, we have tried to provide 
a basis for this shift.  
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