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Előzmények 
 
Jelen leírás az épület TOP-3.2.1-15-TL1 pályázat keretében tervezett energetikai felújításáról 
készített pályázati dokumentáció akadálymentességi tervfejezete. 
 

 

Nyilatkozat 
 

Alulírott Dr. Laki Tamás rehabilitációs mérnök nyilatkozom, hogy az Eszterlánc Óvoda 
(Dunaföldvár, Iskola u. 7.) épületének TOP-3.2.1-15-TL1 pályázat keretében tervezett 
korszerűsítése során a pályázatban előírt projektarányos akadálymentesítés megvalósul. 
 
A tervezett beruházás során a külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje történik, jelen 
tervfejezet az átalakított szerkezetekre vonatkozó projektarányos akadálymentesítési 
követelményeket tartalmazza. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a tervfejezet formailag és tartalmilag megfelel a pályázatkiírásban 
foglalt projektarányos akadálymentesítés feltételeinek, valamint az alábbi,  vonatkozó szakmai 
követelményeket megfogalmazó dokumentumoknak: 

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet - OTÉK 

- "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c. 
kiadvány 

- Egyetemes tervezés alapelvei 
 
A leírásban foglaltak az épület funkciója és használati jellege mellett biztosítják, hogy a 
gyermekek, családtagok és látogatók számára a létesítmény egyenlő esélyű hozzáférése a 
projektarányos szintnek megfelelően biztosított legyen. 
 
 
 

 
dr Laki Tamás 

rehabilitációs mérnök 
okl. építészmérnök É 03-0259 
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egyes épületrészek, szerkezetek akadálymentességi követelményei 
 

kültéri elemek 

- akadálymentes parkoló kialakítása nem szükséges, mert:  

 - a kisforgalmú Iskola utcában szabadon lehet parkolni,  

- az úttestről a járdára történő padkamentes eljutás biztosítandó a betonozott 
autóbeállónak az úttestig történő meghosszabbításával  

 - a járdán haladva a bejárat megközelíthető 

 
a hiányzó burkolatsáv jelölése fényképen (kb. 2,5x4m) 

- bejárathoz vezető járda részleges újraépítése szükséges: 

 - a jelölt területen a bejárathoz síkban csatlakozó járda kiépítése szükséges 

 - a járda szilárd, sík felületű, csúszásmentes kialakítású legyen (pl. térkő) 

 - lejtése legfeljebb 5%, a bejárati ajtó előtti pihenőn legfeljebb 2% 

 - a kialakítás során biztosítandó a megközelítési útvonalon 120cm, a bejárat előtt 
150cm minimális szélesség 

 - a bejárat tengelyében eltérő felületű és színű burkolatsáv kialakítása szükséges, 
  a bejárati ajtó előtt javasoltan egy lábtörlőráccsal, mely a z ajtó helyét is kijelöli 

 
az újraépítendő járdaszakasz a kialakítandó lejtések jelölésével 
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bejárat kialakítása 

- a homlokzat színezésével kontrasztos ajtószín szükséges 

- az akadálymentes bejárati ajtónál 90/195 minimális nyílásméret biztosítandó (az első 
szárny nyitásával) 

- javasolt automata küszöb beépítése 

- az ajtón mechanikus csukóberendezés nem alkalmazható (kivéve olyan szerkezettel, 
mely biztosítja, hogy az ajtószárny 90°-os nyitottságnál megakad) 

- az ajtó lábazati részén min. 20 cm magas ütközőlemez elhelyezése vagy ütésálló 
szárnykialakítás szükséges mindkét oldalon a babakocsik, kerekesszékek és rúgások 
által okozott rongálódás megelőzésére  

 

folyosók, közlekedők kialakítása 

- a közlekedők meglévő állapotukban maradnak, a felújítás nem érinti 
 
egyéb helyiségek burkolata 

- a megmaradó helyiségek burkolatát érintő átalakítás nem történik 

- a kialakítandó akadálymentes wc-ben csúszásmentes lapburkolat szükséges 
 
belső ajtók 

- az akadálymetnes útvonalra eső ajtók kialakításának követelményei (wc ajtó): 

- min. 90/195 cm tiszta nyílásméret szükséges 

- ajtólapon ütésvédelem szükséges (ütésálló burkolat vagy lábazati védőlemez) 

- az ajtók vizuális érzékelhetőségét a fal, ajtókeret és ajtólapok közül legalább 
kettőnek a kontrasztos színezésével kell biztosítani azon ajtók esetében is, 
melyek csak az újrafestéssel érintettek, nem esnek akadálymentes útvonalra 

- az ajtón hengeres kialakítású, végén visszahajlított kilincs kialakítása 
szükséges, az ajtólappal kontrasztos színben 

 
 

 

 

 

kontrasztos ajtószínezés kialakításának lehetőségei 

 
egyéb szerkezetek 

- a beruházás keretében a meglévő szerkezetek nem változnak, jelenlegi állapotukban 
megfelelőek 
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akadálymentes illemhely 

- akadálymentes illemhely szükséges berendezései (pontos típusok és beépítési 
méretek kiviteli terv akadálymentesítési tervfejezetében meghatározandóak): 

- magasított (46-48 cm ülőkemagasságú) wc, 70 cm előrenyúlással  

- kétoldali kapaszkodó 

- fali wc papírtartó 

- fali wc-kefe tartó 

- konkáv mosdókagyló süllyesztett szifonnal, hosszított karral és kifolyóval 

- kézmosás és kéztörlés eszközei akadálymentes elérési magasságban 

- fogas 

- ajtó wc-zárral, lábazati védelemmel és behúzókarral 

- dönthető vagy magasított tükör 

- falra rögzített szemetes 

- opcionálisan pelenkázó 

- az akadálymentes wc-ben a fehér színű szerelvények láthatósága érdekében 1,20m 
magasságig (vagy teljes magasságban) színes csempeburkolat szükséges, mely 
kontrasztos hátteret képez a szerelvényeknek. 

 

információs táblarendszer 

 

- Épület megnevezése (1 db) 

- megközelítés irányából jól láthatóan homlokzaton elhelyezendő 

- minimum 30 cm-es betűméret, hátlappal kontrasztos kialakítással vagy homlokzatra 
ragasztott plasztikus betűkkel (színes, játékos kialakítás is lehet) 

- felirat:  

 

 

 
       mintaábra a tábla kialakításáról 

 
helyiségnév és iránymutató táblák (1 db - igény esetén bővíthető) 

o elhelyezése az ajtó melletti falon, a kilincs felőli oldalon, 150 cm magasságban 

o iránymutató táblák esetén a falon, szemmagasságban, nyíllal kiegészítve 

o elhelyezése minimálisan az akadálymentes wc-nél szükséges 

o kb. 8x30 cm méret, műa. vagy plexi alapon dekorfóliával kialakítva 

o feliratok mérete, min. 3 cm, többsoros is lehet 

o piktogramok mérete min. 7x7 cm 
 

EESSZZTTEERRLLÁÁNNCC  ÓÓVVOODDAA  



     munkaszám:16-134/2 

 pályázat: TOP-3.2.1-15-TL1 épület: Dunaföldvár - Eszterlánc Óvoda            dátum: 2016. 08. 

                  rehabilitációs mérnök: dr Laki Tamás  
 

 
mintafénykép helyiségtábla kialakítására 

 
- információs tábla (1 db) 

- elhelyezése: az akadálymentes bejárattal szemközt a folyosó udvar felőli falán 

- elhelyezési magasság 150cm (alsó magasság) 

- tartalma: 

o főbb helyiségcsoportokat mutató feliratok, nyilak,  

o min. 5 cm-es betűmérettel, 7 cm-es szimbólumokkal  

o mérete: kb. 60x50 cm + térkép kb. 60x40 cm 

o a tábla alatt Braille feliratmező készüljön 

 

[térkép] 

 IRODA, ÓVÓNŐI SZOBA  

 CSOPOTSZOBÁK  
 WC   

 
 :::.:..::         ::.:.::.:  

       :.:.::...             
 
 

  az információs tábla javasolt tartalma 
 

- üvegajtó jelölések (10 üvegfelület) 

o a bejárati, a szélfogó és az udvari ajtó üvegfelületein figyelmeztető jelzések 
elhelyezése szükséges  

o kialakítása lehet geometriai forma, sáv, bármilyen grafika 

o elhelyezése gyermek és felnőtt szemmagasságban (80+150 cm magasságban) 
 

- egyéb táblák: 

o jelen leírás és mennyiségkimutatás nem tartalmazza a szakhatóságok által előírt és 
üzemeléstechnológiai táblákat (menekítés, munka- és tűzvédelem, stb.)  
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MMEENNNNYYIISSÉÉGGKKIIMMUUTTAATTÁÁSS  
aazz  aakkaaddáállyymmeenntteess  kkiiaallaakkííttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  eesszzkköözzöökkrrőőll  

 
1. INFORMÁCIÓS TÁBLÁK db Ft/db Ft 

1.1. homlokzati felirat 
pl. plasztikus betűk, homlokzatra ragasztva 1   

1.2. információs tábla  
folyosón elhelyezett 4 soros tábla térképpel és Braille feliratmezővel 1   

1.3. vészhívó feliratozás 
öntapadós dekorfólia csempére ragasztva 3   

1.4. helyiségmegnevezés táblák 
ajtó mellett falon elhelyezve, plexi kialakítás 1   

1.5. üvegajtó jelölés 
üvegfelületre ragasztott dekorfólia 10   

ÖSSZES:  

2. akadálymentes wc berendezései (falban, padlóban kialakítandó háttérvezetékek költségei nélkül) 

2.1. vészhívó szett (pl. IT 800) 
zsinóros kapcsoló, helyiség előtt hang- és fényjelzés 1 db   

2.2. magasított wc kagyló+tartály (pl. IT 613) 
konzolos elhelyezésű magasított beépítés, zárt ülőke 1 db   

2.3. ajtóra szerelt kapaszkodó (ajtó behúzókar) (pl. IT 800E) 
fehér egyenes kapaszkodó akadálymentes wc-be 1 db   

2.4. falra szerelt kapaszkodó (wc mellett) (pl. IT 600 E) 
fix, 60cm hosszú, 3,2 cm átmérőjű, fehér egyenes kapaszkodó 1 db   

2.5. lehajtható kapaszkodó wc papír tartóval (pl. IT 6080K) 
wc mellett, falra és padlóra tám., 3,2 cm átmérőjű, min. 80 cm kinyúlású 1 db   

2.7. wc kefe tartó (pl. IT011081) 
falra szerelhető, wc melletti oldalfalra rögzítve 1 db   

2.8. mosdókagyló (pl. IT 677, GORMEX 6332, MOFÉM Trend 2) 
konkáv kialakítású, süllyesztett szifonnal, karos csapteleppel 1 db   

2.9. dönthető / vagy döntött beépítésű vagy magasított tükör 
mosdókagyló fölött 1 db   

2.10. szappanadagoló (pl. ITJZ56) 
mosdók és zuhany mellett 1,10 magasságban  1 db   

2.11. törlőkendő adagoló (pl. ITJZ19) 
mosdó mellett 1,10 magasságban 1 db   

2.12. szemetes (pl. IT PHB) 
falra rögzített, törlőkendő adagoló alatt, min. 20 l-es 1 db   

2.13. intim hulladékgyűjtő tasak adagoló (pl. IT PHFB) 
falra rögzített, fehér 1 db   

2.14. fogas 
1,40 m magasságban rögzítve 1 db   

2.15. Pelenkázó (opcionális) 
falra rögzíthető, lehajtható 1 db   

2.16. beépítési költség 
átlagos becsült költség, háttérvezetékek kiépítését nem tartalmazza 13 db   

NETTÓ ÖSSZES:  

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA összegét! 










