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Mikor akadálymentes? 
 
Az akadálymentesség az épített környezet alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen. 
Ez teszi lehetővé, hogy az emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és 
gazdasági tevékenységekben, amelyek befogadására az épített környezet létesült. 

Az 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvény 2.§-a alapján az épített környezet akkor akadálymentes, “ha annak 
kényelmes, biztonságos és önálló használata minden ember számára biztosított, 
ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, 
akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra 
van szükségük.“ 

 
Az akadálymentesítés jogszabályi háttere 
 

2012. évi I. törvény – Munka törvénykönyve: 
51. § (5): A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az 
ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról. 
Az ésszerű alkalmazkodás a A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény alapján: „az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és 
változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és 
adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek 
valamennyi emberi jogának és alapvető szabadságának a mindenkit megillető, 
egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását.” Itt a foglalkoztatás és a fogyatékosság 
fogalmi kapcsolata bír kiemelt jelentőséggel, ezért általában megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatása esetén ez nem feltétel. 

1993. évi XCIII. törvény – Munkavédelmi törvény: 
19. § (4): Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi 
fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell 
az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz. – Ez a bekezdés a kifejezetten testi 
fogyatékos vagy mozgáskorlátozott személyekre, illetve az őket foglalkoztató 
munkaadókra szűkíti le az akadálymentesítés követelményét. 

III. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
21. § (1): A megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók adottságaira 
a munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni. 
(2) Azokon a munkahelyeken, ahol megváltozott munkaképességű (fogyatékos) 
munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, az ajtókat, az átjárókat, a szintbeli 
különbségeket áthidalókat, a lépcsőket, a zuhanyozókat, a mosdókat és a 
munkahellyel összefüggő berendezéseket a testi adottságaiknak megfelelően, illetve 
megváltozott munkaképességükre figyelemmel kell kialakítani vagy szükség esetén 
átalakítani. 
(3) A megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók részére 
munkahelyükön biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz 
szükséges, általuk felismerhető jelzéseket. 

1998. évi XXVI. törvény – a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 
15. § (3): A munkáltató a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése 
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érdekében – a felvételi eljárás során – köteles biztosítani az egyenlő eséllyel 
hozzáférhető környezetet. 
(4)A munkáltatót a (3) bekezdésben foglalt kötelezettség abban az esetben terheli, 
amennyiben 
a) a megüresedett álláshelyet nyilvánosan meghirdet te, 
b) az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a 
meghallgatáshoz szükséges speciális igényeit, és 
c) azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet. 
Aránytalanul nagy tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a munkáltató 
működését ellehetetleníti. 
A törvény értelmezésében ”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 létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra 
van szükségük.” 

  

 

Akadálymentesítési fogalmak 
 
Az akadálymentesítéssel kapcsolatban felmerülő legfontosabb fogalmak az alábbiak: 
 
Akadálymentesítés: 
Az akadálymentesítés a fogyatékkal élők számára olyan feltételek biztosítását jelenti, 
mely kiküszöböli azokat a hátrányokat, melyeket fogyatékosságuk miatt el kell 
szenvedjenek. Más segítséget igényel egy mozgásában korlátozott, egy hallássérült, 
egy gyengénlátó vagy akár értelmi fogyatékos embertársunk. Hasznukra lehetünk 
különféle eszközökkel, tudatos környezetformálással, és segítségünkkel. 
  
Akadálymentesen megközelíthető: 
Akadálymentesen megközelíthető az az épület vagy berendezési tárgy, amely a 
használó fizikai, érzékszervi és szellemi fogyatékosságának mértékétől függetlenül is 
lehetőség szerint legönállóbban – külső segítség nélkül – kényelmesen, különösebb 
erőkifejtés nélkül elérhető. Ehhez megfelelő méretű, magasságú hely biztosított, 
miközben segédeszközének használata (bot, mankó, járókeret, kerekesszék) nem 
korlátozott. 
 
Akadálymentesen használható: 
Egy épület akadálymentesen használható, ha abban minden szerkezet, berendezési 
tárgy a használó fizikai, érzékszervi és szellemi fogyatékosságának mértékétől 
függetlenül lehetőség szerint legönállóbban – súlyos fogyatékossággal bíró használó 
esetén az állandó kísérőjének segítségével – használható. Ehhez megfelelő méretű, 
formájú kezelőeszközök biztosítottak, valamint azok elérhetősége és megközelítése 
is akadálymentes. 
 
Egyenlő esélyű hozzáférés elve: 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény alapján “a közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha 
igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, 
különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült 
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emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; 
továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára 
megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben 
biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki 
számára rendeltetésszerûen használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe 
vehetõk." 
 
Egyetemes tervezés: 
Az egyetemes tervezés eszméje az a preventív gondolkodásmód, tervezési stratégia, 
amely már a tervezés folyamatának az elején figyelembe veszi a használók 
képességeinek különbözőségét. E tervezési stratégia gyakorlásával olyan termékek 
jönnek létre, amelyek különleges tervezési megoldások és adaptáció nélkül 
biztosítják a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb 
használhatóságot. Jelen esetben a “termékek” megnevezés a legkülönbözőbb 
használati tárgyakon, eszközökön túl valamennyi, az ember által formált környezetre, 
szolgáltatásra és infrastruktúrára is vonatkozik, tehát a köz-, és lakóépületekre is. 
Termékek, minthogy ezek is valamilyen ember által végzett tervezési folyamat 
eredményeként jönnek létre. 
 
Csúszásmentes: 
Olyan járófelületet nevezünk csúszásmentesnek, amelyen az elcsúszás, elesés 
lehetősége minimális marad még a felület 
szennyeződése esetén is (víz, jég, sár, olaj, 
stb.)  

 
Domború-tapintható térképek: 
A tapintható térképek és makettek elsõsorban 
összbenyomás kialakítására alkalmasak, pl. 
város, városrész, kórház területén épületek, 
stb. elhelyezkedésére, irányára, szerkezetére 
utalnak. Ezen kívül az épületen belüli 
tájékozódást is megkönnyíthetik az intézmény 
elrendezését és a helységek elhelyezkedését bemutató tapintható térképek, melyek 

legkönnyebb és leggyorsabb tanulmányozására 
egy fix helyen elhelyezett pult létesítése javasolt.  

 
 
Emelőgép, emelőlap: 
Az emelõgépek esetében a személyfelvonóktól 
eltérõen a személyek szállítása szabadon vagy 
általában könnyûszerkezetes aknában 
függõlegesen mozgó, részben zárt (hátfal és 
oldalfalak) vagy teljesen nyitott platón, lapon 
történik. A beépítésük a személyemelõ gépekre 
vonatkozó hatályos szabvány értelmében 
korlátozott, középületekben maximálisan 4,00 m 
emelõmagasságig építhetõ be, továbbá 
teherbírása 220-300 kg, így sok esetben a 
súlyosabb kerekesszékek (általában az 
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elektromos hajtású kerekesszékek, valamint idõsek által használt háromkerekû 
kocsik, „scooterek”) és használóik szállítására nem alkalmasak. 
 
Fogyatékos személy: 
Az, aki érzékszervi ,– így különösen látás, -hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során. 
 
Hangos térkép: 
Olyan kommunikációs segédeszköz a fehér bottal közlekedő látássérültek részére, 
melynek segítségével bármely középületben, bevásárló-központban, ill. bármely 
közforgalmú helyen könnyedén eligazodhatnak, ill. eljuthatnak oda is, ahová a látó 
emberek minden előkészület nélkül eltalálnának. Az épületek útvonalának 
felolvasása mp3 lejátszóra, azaz az épület útvonalának hangos-térképpel történő 
"felszerelése". 
 
Indukicós hurok (hangerősítő rendszer):  

A tisztább és zavarmentes hangérzékelés 
érdekében azokban a helyiségekben, ahol a 
halláskárosult személy hosszabb időt tölt (nappali, 
TV szoba) célszerű indukciós hangerősítő rendszert 
használni. Ez a rendszer az adó-vevő elvén alapul: 
a kierősítésre szánt hang a helyiség padlóján vagy mennyezetén látható vagy 
eltakart módon körbefutó, hurkot alkotó vezeték segítségével - mint adó - a hurok 
belsejében mágneses indukciós teret hoz létre, amelyben az indukciós hangerősítő 
rendszerrel ellátott hallókészülékek a megfelelő állásba kapcsolva képesek 
közvetlenül a kívánt hangot venni és azt megfelelően felerősíteni. 
 
Jeltolmács: 
A jeltolmács információt közvetít. Feladata, hogy a magyar nyelv használói 
megértsék a magyar jelnyelv használóit, és fordítva. Fő feladata a jelentés lehető 
legpontosabb átadása. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége rendelkezik egy 
Etikai Kódex-szel, amit minden tagjának kötelessége betartani. Ez az alapja a 
szolgáltatás színvonalának, a titoktartásnak és a semlegességnek. 
 
Komplex akadálymentesítés: 
Teljeskörű vagy komplex akadálymentesítésről kétféle szempontból beszélhetünk. Az 
akadálymentesség "komplexitását", teljeskörűségét egyrészt értelmezhetjük 
valamennyi használói (azaz fogyatékossági) csoport kontextusában, másrészt az 
adott épületben (épített környezetben) található valamennyi funkció, szolgáltatás 
tekintetében. 
 

 

Korlátlift:  
A korlátliftek esetében a személyek szállítása minden 
esetben szabadon, a lépcsõ vonalával párhuzamosan 
mozgó lapon történik. A berendezések teherbírása a 
személyemelõ gépekre vonatkozó hatályos szabvány 
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értelmében 220-300 kg, így sok esetben a súlyosabb kerekesszékek (általában az 
elektromos hajtású kerekesszékek, valamint idõsek által használt háromkerekû 
kocsik, „scooterek”) és használóik szállítására nem alkalmasak. 
A gyakorlatban a berendezések használhatóságát az alábbi tényezõk korlátozzák: 
• kültéri alkalmazás esetén a berendezés jellemzõen idõjárás- illetve a rongálás elleni 
védelemmel van ellátva, amelynek leszerelése, eltávolítása a berendezés 
üzembeállítását nehézkessé teszi, az önálló használatot teljesen meggátolja. 
• a terhelés nélküli plató és a csatlakozó szint között változó mértékû szintkülönbség 
található, így a platóra felhajtás nehézségekbe ütközhet. 
• jelentõs a használatával kapcsolatban tapasztalható bizalmatlanság, fõleg a gyakori 
meghibásodások és a kezelõ hiánya vagy gyakorlatlansága miatt. 
 
Piktogram:  
Felirat helyett alkalmazott 
szimbólumokat tartalmazó 
eligazító tábla. A piktogramok a 
gyengénlátó, a nagyothalló, a siket, az 
 értelmi fogyatékos és az autista személyeken kívül a külföldi látogatóknak is nagy 
segítséget jelentenek. Továbbá valamennyi használó gyorsabban juthat 
információhoz a nemzetközileg elfogadott szimbólumrendszer használata esetén. 
 

Rámpa:  
A rámpa egy sík közlekedési felület, amely két 
különböző szintet köt össze. A rámpák 
nélkülözhetetlenek a kerekesszék használók számára 
– de nemcsak a kerekesszéknek vannak kerekei, 
hanem egy babakocsinak, bevásárlókocsinak is és 
számos bőrönd és táska is görgőkön mozgatható. Ha 
nincs is szó kerekekről, görgőkről, akkor is 
kényelmesebb rámpán sétálni lépcsőmászás helyett, 
főleg felfelé és akkor, ha valaki botot, mankót, 
járókeretet használ. 
  

Részleges akadálymentesítés: 
Ha a meglévõ építmény, építményrész utólagos akadálymentessé történõ átalakítása 
kisebb területre, építményrészre terjed ki, mint az az építmény rendeltetése alapján 
elvárható, ideális volna, és/vagy az építmény egyes részletei nem felelnek meg az 
akadálymentesség követelményéhez elõírt méreteknek, szabályoknak, azonban az 
építményben lévõ közszolgáltatások így is hozzáférhetõk 
mindenki számára. 

Térdszabad kialakítás:  
Az a szabad hely, amely biztosítja a beépített 
berendezések valamint munkafelületek (pultok, asztalok) 
kerekesszékkel történő megközelíthetőségét és kényelmes 
használhatóságát. A használó térdének valamint a 
kerekesszék karfájának és lábtartójának a munkafelület 
illetve berendezési eszköz alá gördülését semmilyen 
szerkezet, benyúló elem, stb. ne korlátozza. 
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Vezetősáv, figyelmeztetősáv:  
A járófelületen a burkolati anyag felületi, sűrűségbeli, színbeli, hangtani 
tulajdonságainak különbözőségével kialakított burkolati sáv, amely vak, gyengénlátó, 
vagy felfogóképességükben korlátozott emberek tájékozódását segíti. 
 
Akadálymentes épített környezet 
„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 
létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.” 
(1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § (1)) 
  
Akadálymentesen megközelíthető 
Akadálymentesen megközelíthető az az épület vagy berendezési tárgy, amely a 
használó fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékosságának mértékétől függetlenül is 
a lehetőség szerinti legönállóbban – külső segítség nélkül – kényelmesen, 
különösebb erőkifejtés nélkül elérhető. Ehhez megfelelő méretű, magasságú hely 
biztosított, miközben segédeszközének (bot, mankó, járókeret, kerekesszék) 
használata nem korlátozott. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Akadálymentesen használható 
Egy épület akadálymentesen használható, ha abban minden szerkezet, berendezési 
tárgy a használó fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékosságának mértékétől 
függetlenül is a lehetőség szerinti legönállóbban – súlyos fogyatékossággal bíró 
használó esetén az állandó kísérőjének segítségével – használható. Ehhez 
megfelelő méretű, formájú kezelőeszközök biztosítottak, valamint azok elérhetősége 
és megközelíthetősége is akadálymentes. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Akadálymentes kommunikáció 
„a kommunikáció akadálymentes akkor, ha a közlés a kommunikációs helyzetben 
részt vevő valamennyi szereplő - különösen a látási, hallási, mentális vagy 
kommunikációs funkciókban sérült személyek - számára érzékelhető és 
értelmezhető, továbbá ha a visszacsatolás megtételéhez és annak értelmezéséhez 
szükséges valamennyi személyi, illetve tárgyi feltétel rendelkezésre áll.” 
(2010. évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény 
hatálybalépéséről és végrehajtásáról 24. § (1)) 
  
Csúszásmentes 
Olyan járófelületet nevezünk csúszásmentesnek, amelyen az elcsúszás, elesés 
lehetősége minimális marad még a felület szennyeződése esetén is (víz, jég, sár, 
olaj, stb.) 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Indukciós hangerősítő rendszer (T-Coil) 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1274
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A tisztább és zavarmentes hangérzékelés érdekében azokban a helyiségekben, ahol 
a halláskárosult személy hosszabb időt tölt (nappali, TV szoba), célszerű indukciós 
hangerősítő rendszert használni. Ez a rendszer az adó-vevő elvén alapul: a 
kierősítésre szánt hang a helyiség padlóján vagy mennyezetén látható vagy eltakart 
módon körbefutó, hurkot alkotó vezeték segítségével – mint adó – a hurok 
belsejében mágneses indukciós teret hoz létre, amelyben az indukciós hangerősítő 
rendszerrel ellátott hallókészülékek a megfelelő állásba kapcsolva képesek 
közvetlenül a kívánt hangot venni és azt megfelelően felerősíteni. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Jól megvilágított 
Egy térelem akkor jól megvilágított, ha annak alakját, részleteit és távolságát 
valósághűen érzékelni tudjuk. E képességünket a mesterséges világítás elhelyezése 
korlátozhatja. A fényforrás elhelyezkedése akkor megfelelő, ha az nem vakít és így a 
szem káprázását nem váltja ki, valamint a tárgy észlelését korlátozó árnyékolást nem 
okoz. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Szabad szélesség és magasság 
Az akadálymentes közlekedésre alkalmas tér szabad szélességén és magasságán 
azt a keresztmetszetet értjük, amelyet benyúló, vagy belógó akadályok tovább nem 
szűkítenek. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Térdszabad kialakítás 
Az a szabad hely, amely biztosítja a beépített berendezések, valamint 
munkafelületek (pultok, asztalok) kerekesszékkel történ megközelíthetőségét és 
kényelmes használhatóságát. A használó térdének valamint a kerekesszék 
karfájának és lábtartójának a munkafelület illetve berendezési eszköz alá gördülését 
semmilyen szerkezet, benyúló elem, stb. ne korlátozza. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
  
Vezetősáv, figyelmeztetősáv 
A járófelületen a burkolati anyag felületi, sűrűségbeli, színbeli, hangtani 
tulajdonságainak különbözőségével kialakított burkolati sáv, amely vak, gyengénlátó, 
vagy felfogóképességükben korlátozott emberek tájékozódását segíti. 
(Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
FSZK - 2009) 
 

OTÉK előírás  
 

Biztonságos használat és akadálymentesség184 

54. § (1) Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni, megvalósítani, ehhez az 
építési terméket, építményszerkezetet és beépített berendezést úgy kell 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj183id8750
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megválasztani és beépíteni, hogy a rendeltetésszerű használathoz biztonságos 
feltételeket nyújtsanak és ne okozzanak balesetet, sérülést, például185 

a) elcsúszást, elesést (pl. közlekedés közben), 

b) megbotlást, mellélépést (pl. nem megfelelő világítás miatt), 

c) leesést (pl. váratlan szintkülönbség, vagy korlát, mellvédfal hiánya, kialakítási 
hibája miatt), 

d) fejsérülést (pl. nem megfelelő szabad belmagasság, szabad keresztmetszet 
miatt), 

e)186 ütközést (pl. nem megfelelő megvilágítás, tartalék világítás hiánya, 
tükröződés miatt, vagy építményen belüli járműmozgásból), 

f) égési sérülést (pl. védelem nélküli forró felülettől, folyadéktól, gőztől), 

g)187 áramütést (pl. földelési, szerelési hibából, vagy villámcsapás miatt), 

h) robbanást (pl. energiahordozó, hőtermelő vezeték, berendezés hibája miatt), 

i) elakadást, beszorulást (pl. szűkös méretű terek vagy nyílások miatt). 

(2)188 Az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a 
hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás 

a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerű és 
biztonságos használatát ne akadályozza, 

b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, 

c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és 

d) fényszennyezést ne okozzon. 

54/A. §189 (1) A tervezési programban meg kell határozni a közhasználatú 
építmény azon építményrészeit, amelyeknél az akadálymentes használatot 
biztosítani kell. Az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs rendszert 
kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az 
építmény, építményrész használatában. 

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

Nyílások, nyílászárók, üvegfalak, vészkijáratok 

62. § (1)214 A nyílásnak, a nyílászárónak és az üvegfalnak meg kell felelnie az 
építmény és a helyiség rendeltetési céljának, a tűz-, hő-, zaj- és vagyonvédelem, 
valamint a biztonságos használat követelményének. 

(2)215 A nyílászárónak a padlószintről könnyen és veszélymentesen kezelhetőnek 
kell lennie. 

(3)216 Az ablaknak, továbbá a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre 
számításba vett ajtaja ajtószárnyának nyitott helyzetben biztonságosan 
rögzíthetőnek kell lennie. 

(4)217 Az építményben a gyalogos közlekedés céljára szolgáló falnyílásnak vagy 
ajtónak alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű és a biztonságos használatra. A 
falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,60/1,95 m-nél nem lehet kisebb. A 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj184id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj185id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj186id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj187id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj188id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj213id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj214id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj215id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj216id8750
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tömegtartózkodásra szolgáló építményben, a kiürítési útvonalon lévő falnyílás vagy 
ajtó szabad méretét az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet 
szerinti számítással kell meghatározni. 

(5)218 A közhasználatú építményben az akadálymentes közlekedésre is 
alkalmas falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet. 

(6)219 Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell 
megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová nyílik, a 
zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 
cm széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén felül. Az ajtó 
pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen. 

(7)220 A mellvéd tervezése és megvalósítása során biztosítani kell a 
rendeltetésszerű használat melletti kiesés elleni védelmet. 

(8) Az építmény kiürítési útvonalára nyíló ajtókat, vészkijáratokat a 
tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell kialakítani. 

(9)221 A 0-18 éves gyermekek, tanulók részére szolgáló helyiségekben, terekben 
forgó- és billenőablak, mélyen üvegezett ajtó és üvegfal nem alkalmazható. 

(10)222 Akadálymentes használatra könnyen kezelhető, nagy erőkifejtést 
nem igénylő nyílászárókat kell beépíteni, szükség esetén automatikus nyitást 
biztosítva. 

(11)223 A nagy üvegfelületek, üvegajtók olyan vastagságúak és szerkezetűek 
legyenek, amelyek biztonságot nyújtanak minden építményhasználó számára. A 
sérülésveszély elkerülése érdekében a nagy üvegezett felületeket, üvegajtókat 1,00-
1,50 m magas sávban érzékelhető jelöléssel kell ellátni. 

Szintkülönbség-áthidalók általános előírásai 

63. § (1) Az építmények szintkülönbségeit a biztonságos gyalogos közlekedés és 
az építmény előírt időn belüli kiürítésének lehetővé tétele céljára lépcsővel és/vagy 
lejtővel kell áthidalni. Időszakos használat (pl. üzemi ellenőrzés) céljára hágcsó és 
rögzített létra létesíthető. 

(2)224 A közhasználatú építmény akadálymentes használatú részei, bejárata 
és kiürítési útvonala szintkülönbségének áthidalására a lépcsőn kívül legalább 
egy helyen akadálymentes közlekedést biztosító megoldásról is gondoskodni 
kell oly módon, hogy a közlekedés az építmény rendeltetésszerű használatát ne 
akadályozza. 

(3) A szintkülönbség-áthidalók járófelületeit csúszásgátló módon kell kialakítani. 

Lépcső, rámpa, lejtő, pihenő225 

64. §226 (1) A lépcsőt, rámpát és lejtőt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az 
tegye lehetővé a használók biztonságos közlekedését. 

(2) A lépcső lépcsőfokok és lépcsőpihenők sorozata, amely lehetővé teszi az eltérő 
szintek gyalogos megközelítését. A lépcsőkar a pihenők (szintek) közötti 
lépcsőszakasz. A lépcsőkaron belül csak azonos magasságú lépcsőfok lehet. A 
lépcsőkar legfeljebb 20 fellépést tartalmazhat. 

(3) Olaszlépcső építményben és a szabadban létesíthető. Az olaszlépcsőként 
épített lépcsőkarban pihenő közbeiktatása nem szükséges. Az olaszlépcső 
járóvonalán maximum 8%-os hosszirányú lejtés lehet. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj217id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj218id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj219id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj220id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj221id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj222id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj223id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj224id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj225id8750
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(4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcsőkart 
úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az egyenes vonalú legyen, és a 
lépcsőkar 1,80 m-nél nagyobb szintkülönbséget nem hidalhat át. 

(5) Közterületen, építmény kiürítési útvonalán - a járda és az előlépcső kivételével -
, ha a lépcsőfokok száma háromnál kevesebb, akkor minden napszakban, mindenki 
által észlelhető figyelmeztetést kell elhelyezni. 

(6) A kiürítés céljára szolgáló lépcsőkar szabad szélességét a lépcső által 
kiszolgált építményben, építményrészben a rendeltetés szerint huzamosan 
tartózkodók számának és a várható forgalom egyidejűségének figyelembevételével, 
a kiürítésre vonatkozó előírások megtartásával kell meghatározni, ez a szélesség 
azonban nem lehet kevesebb időszakos használatú lépcsőnél 0,60 m-nél, egy 
lakáson belüli lépcső esetén 0,80 m-nél. 

(7) A lépcsőkar és a lépcsőpihenő feletti szabad belmagasságnak legalább 2,20 m-
nek kell lennie. Egy lakáson vagy üdülőegységen belüli, továbbá az időszakos 
használatú építményszintre vezető lépcső feletti legkisebb szabad belmagasság 
indokolt esetben 2,00 m lehet. A lépcsőkar feletti szabad belmagasságot a lépcső 
járóvonalán, a lépcsőfokok élére illesztett érintő vonaltól függőlegesen kell mérni. 

65. §227 (1) A lépcsőfok méreteit a „2 m+sz = 60-64 cm” összefüggés alapján kell 
meghatározni [m = a fokmagasság cm-ben, sz = a fokszélesség (belépőszélesség) 
cm-ben, a járóvonalon mérve]. 

(2) A lépcsőfok magassága (m) 

a) általános esetben 17 cm-nél, 

b)228 közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcső 
esetén 15 cm-nél nagyobb nem lehet. 

(3) A lakáson vagy üdülőegységen belüli, továbbá az időszakos használatú 
építményszint (pl. tetőtér), vagy üzemi berendezés megközelítésére szolgáló lépcső 
fokmagassága legfeljebb 20 cm lehet. 

(4)229 A közhasználatú építményben az akadálymentes használatra szolgáló 
lépcsőfokokat homloklappal és orr nélküli járólappal kell kialakítani annak 
érdekében, hogy a lábfej ne akadjon meg. Az első és az utolsó lépcsőfokot 
jelölni kell. 

66. §230 (1) A lejtő lejtésének mértéke 

a) a gyalogos közlekedés útvonalán legfeljebb 8%-os, 

b) a rendszeres kézierős teherszállítás útvonalán legfeljebb 10%-os, 

c)231 szabadban legfeljebb 15%-os 

lehet. 

(2)232 Akadálymentes közlekedéshez a lejtőt és a rámpát úgy kell tervezni és 
megvalósítani, hogy 

a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) 
lejtésű legyen, 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj226id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj227id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj228id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj229id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj230id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj231id8750
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c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át, 

d) a lejtőkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérőjű 
vízszintes szabad terület biztosított legyen, 

e) a többkarú lejtő, rámpa áttekinthető mellvéddel kerüljön kialakításra, 

f) a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a 
járófelülettől mért 0,70 m és 0,95 m magasságban, és az 1,50 m-nél szélesebb 
lejtőnél, rámpánál mindkét oldalon kapaszkodót kell elhelyezni és a pihenők 
mentén megszakítás nélkül továbbvezetni, 

g) szabadban csapadéktól védetten, ennek hiányában megfelelő 
csúszásgátló bordázattal legyen kialakítva, valamint 

h) építményen belül a többkarú lejtő, rámpa legfeljebb 1,80 m 
szintkülönbséget hidalhat át. 

Lépcsőpihenők, lejtőpihenők 

67. § (1)233 A kiürítés céljára figyelembe vett lépcső pihenőjének kisebbik alaprajzi 
szabad mérete - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a lépcsőkar szabad szélességénél 
kevesebb nem lehet. Ezt a szabad méretet más rendeltetés (pl. keresztező 
közlekedés) nem zavarhatja, illetőleg benyíló nyílószárny, beálló berendezés 
nem csökkentheti. 

(2) Egyenes tengelyű lépcső közbenső pihenője a járóvonalon mérve legalább 
0,60 m hosszú legyen. 

(3) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú 
közlekedéshez234 

a)235 a lejtőkarok hosszában legfeljebb 9,00 m vízszintes hossz után pihenőt kell 
beiktatni, amelynek hossza legalább 1,50 m legyen, 

b)236 ha a lejtő járóvonala törtvonalú, akkor a töréspontoknál legalább 1,50x1,50 
m szabad terület biztosítandó a kerekesszék fordulásához, 

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

Korlát, mellvédfal 

68. § (1)237 Az építményben, építményrészben minden olyan padlószintet, 
amelynek használata során a használókra nézve a kiesés, leesés kockázata fennáll, 
a biztonságos használat érdekében korláttal vagy mellvédfallal kell ellátni. A korlátot 
úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy egy 120 mm átmérőjű tárgy ne férjen át a 
nyílásain, és ne tartalmazzon felmászást elősegítő, fellépőként szolgáló elemeket. A 
korlátot, mellvédfalat az előírt vízszintes terhelések elviselésére alkalmas 
szerkezettel kell kialakítani, szükség esetén figyelembe véve a tolongó tömeg okozta 
hatásokat is. Az üvegezést tartalmazó korlátot biztonsági üvegezéssel kell 
kialakítani. 

(2)238 A biztonságos gyalogos közlekedés céljára az 1,0 m-nél hosszabb 
vízszintes vetületű lépcsőt, rámpát, lejtőt fogódzkodóval kell tervezni és 
megvalósítani. Azt a lépcsőt, rámpát, lejtőt, amelynek a járófelülete a csatlakozó 
terepszintnél 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj232id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj233id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj234id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj235id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj236id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj237id8750
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a) legfeljebb 0,17 m-rel magasabban van, a fogódzkodón felül megfelelő méretű 
lecsúszás elleni védőperemmel, 

b) legalább 0,95 m-rel magasabban van, lecsúszást gátló korlátkialakítással vagy 
mellvédfallal kell tervezni és megvalósítani. 

(3)239 A lépcsőkar legalább egyik oldalát, fogódzkodásra alkalmas módon kell 
megvalósítani. Tömegtartózkodás céljára szolgáló építményben 2,0 m-nél 
szélesebb lépcsőkar mindkét oldalát fogódzkodásra alkalmas módon kell 
megvalósítani. 

(4)240 A nevelési-oktatási építmények közterületi kijáratai előtt a járda és az úttest 
elválasztására korlátot vagy annak megfelelő építményt kell létesíteni. 

Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda 

82. §282 (1) Az építményeket a rendeltetési céljuknak és a biztonságos 
használhatóságuknak megfelelő számú, elhelyezkedésű és műszaki tulajdonságú 
felvonóval kell tervezni és megvalósítani. Az ehhez szükséges felvonók műszaki 
tulajdonságait és darabszámát az épület fajtájától és a várható használóktól függően, 
a forgalmi követelményekre vonatkozó szabványok szerinti forgalomelemzés alapján, 
vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosításával kell meghatározni. 

(2) Személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekezdésnek megfelelően 

a) minden építményben, építményrészben, önálló rendeltetési egységben, ahol a 
rendeltetésszerű használat 10,0 m-nél nagyobb szintkülönbség áthidalását teszi 
szükségessé, kivétel lehet a kétszintes önálló rendeltetési egység második szintje; 

b)283 minden, egynél több használati szintet tartalmazó olyan épületben, 
önálló rendeltetési egységben, amelyben az azt rendeltetésszerűen használó 
fogyatékos személyek az akadálymentesen megközelíthető bejárati szintről az 
egyéb szinteket a lépcsőn nem képesek elérni vagy elhagyni, és az 
akadálymentes megközelítésre más lehetőség nincs. 

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

(4) A többszintes közhasználatú építményt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy 
legalább egy olyan méretű, kialakítású felvonót kell létesíteni, amely a fogyatékos 
személyek által is használható. Az akadálymentes használathoz biztosítani kell284 

a) a felvonók lépcső nélküli elérhetőségét, 

b)285 a felvonó-aknaajtók előterében legalább 1,50 x 1,50 m szabad méretet, 

c) a felvonó vezérlő és jelző elemek elhelyezését megfelelő nagyságban és 
magasságban kontrasztos kialakítással, 

d) fogyatékos személyek számára az emeletek akusztikus jelzését és tapintással 
olvasható emeletszámozást, vizuális jelzést. 

(5)286 Meglévő épület esetében az akadálymentes közlekedés arra engedélyezett 
kialakítású korlátlifttel vagy emelőlappal is biztosítható. 

(6) Biztonsági felvonót akkor kell létesíteni, ha azt más jogszabály előírja, 
vagy ha az építmény kiürítésének, a mentésnek feltétele, továbbá a (2) 
bekezdés b)pontja szerinti esetekben, ha a mentés feltételei más módon nem 
biztosíthatók. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj238id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj239id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj281id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj282id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj283id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj284id8750
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(7) A járó- és fekvőbetegek gyógykezelésére és ápolására, illetve idősek 
gondozására szolgáló építményeket hordágy, illetve betegágy szállítására is 
alkalmas felvonóval kell tervezni és megvalósítani az (1) bekezdés követelményének 
megfelelően. 

(8)287 Középmagas és magas építményben minden önálló rendeltetési egység 
elérhető legyen bútorszállításra is alkalmas felvonóval. 

(9) Építményszintek közötti rendszeres teherszállítás céljára teherfelvonót vagy 
személyszállításra is alkalmas teherfelvonót kell létesíteni. 

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

(11) A 2,0 m-t meghaladó emelőmagasságú felvonót helyettesítő személyemelő 
berendezést (home-lift) csak lakáson vagy üdülőegységen belül lehet létesíteni. 

(12)288 Új építményben olyan műszaki megoldású felvonót kell tervezni és 
megvalósítani, ahol a felvonó véghelyzeteiben legalább 0,5 x 0,6 x 0,8 m méretű 
téglatestnek megfelelő szabad vagy menekülő tér biztosítható a fülke felett és 
legalább 0,5 x 0,6 x 1,0 m méretű téglatestnek megfelelő szabad tér a fülke 
alatt. 

85. § (1)291 A helyiségek, terek méreteit, kapcsolatait, határoló építményszerkezeteit, 
beépített vezetékrendszereit, berendezéseit a rendeltetésüknek megfelelően kell 
tervezni és megvalósítani. 

(6)297 Tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiség akkor lehet belső fekvésű, ha a 
mesterséges megvilágítása és a szellőzése a használat során folyamatosan 
biztosítható, valamint a helyiségben tartalékvilágítás létesült. 

(7) A be nem épített tetőteret, tetőtérrészt a meghatározott rendeltetésű 
helyiségektől és építményszintektől a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő szerkezettel 
kell elválasztani, megközelítését biztosítani kell. 

(8)298 
(9)299 Az előadótermek, nézőterek, gyülekezeti termek ülőhelyeit úgy kell 

kialakítani, hogy azok a tér előírt időn belüli kiürítését (pl. elmozdulással, feldőléssel) 
ne gátolhassák. Az előadótermek, nézőterek, gyülekezeti termek belső kiürítési 
útvonalának szabad szélessége 1,20 m-nél keskenyebb nem lehet. 

(10)300 Az egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott 
személyek (pl. 0-6 éves korú gyermekek, időskorúak, fekvőbetegek stb.) 
használatára szolgáló helyiségek akkor lehetnek a külső terep szintjénél egy 
szinttel magasabban, ha tűz esetén a mentés megfelelő feltételei biztosítottak. 

 
(11)301 A helyiség akkor használható mindenki számára akadálymentesen, ha 

a)302 a helyiség bejárati ajtaja akadály nélkül megközelíthető, és szabad mérete 
lehetővé teszi az akadálymentes áthaladást, 

b) a helyiség mérete és kialakítása a rendeltetéséhez szükséges berendezési és 
felszerelési tárgyak elhelyezésével együtt alkalmas a fogyatékos személyek által 
történő használatra és mozgásra. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj286id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj287id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj290id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj296id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj297id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj298id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj299id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj300id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj301id8750
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95. §316 (1) Az építmény közlekedési célú tereinek és helyiségeinek (a 
továbbiakban együtt: közlekedők) a rendeltetésnek megfelelően egyaránt lehetővé 
kell tennie a zavartalan, biztonságos közlekedést a használó személyek, a járművek, 
a gépekés a teherszállítás számára, biztosítani kell továbbá veszély esetén az 
építmény és annak részei meghatározott időn belüli kiürítésének lehetőségét. Az 
építmény használata, berendezéseinek működése vagy esetleges 
meghibásodása a kiürítés lehetőségét nem veszélyeztetheti. 

(2) Az építmény főbejáratának és valamennyi önálló rendeltetési egysége 
bejáratának, továbbá az ezek közötti közlekedőnek, és a kiürítési útvonalnak 
alkalmasnak kell lennie egy hordágyon fekvő beteg biztonságos végigszállítására. 

(3) Az építmény kiürítésre alkalmas közlekedőit - a várható személyi forgalom 
egyidejűségének figyelembevételével, és a kiürítésre vonatkozó előírások 
megtartásával - úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a kiürítésre alkalmas 
közlekedő hátrányosan befolyásoló térszűkületet ne tartalmazzon. 

96. § (1)318 Az építményeket olyan méretű és számú bejárattal kell megvalósítani, 
hogy az építmény rendeltetése szerint biztonságosan használható és esetleges tűz 
vagy más veszélyhelyzet esetén az előírt időn belül kiüríthető legyen. 

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

a) akadálymentes használhatóság követelménye esetén, 

b) egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek (pl. a 
6 éven aluliak, az időskorúak, a betegek stb.) használatára is szolgáló 
helyiségekben, 

c)319 a tömegtartózkodásra szolgáló építményben, önálló rendeltetési 
egységekben akkor, ha az ilyen nyílászáróval ellátott helyiségekből a kiürítés más 
módon nem lehetséges, 

d) kereskedelmi célú önálló rendeltetési egység vásárlóinak útvonalán. 

Lépcsőház, szabadlépcső 

98. § (1) Az építmény lépcsőit a csapadék hatásaitól védett lépcsőházban kell 
elhelyezni. Kivétel lehet a szabadlépcső. 

(2)322 Szabadlépcső 

a) pinceszint, alagsor, földszint vagy tetőtér megközelítése céljára, 

b) üzemi használat céljára, 

c)323 kizárólag kiürítésre szolgáló lépcső céljára, 

d) építmények megközelítését szolgáló tereplépcső és előlépcső céljára, továbbá 

e) indokolt esetben legfeljebb négy lakás vagy üdülőegység megközelítése céljára 
egy szintmagasság áthidalására 

létesíthető. 

(3)324 A lépcsőházak számát, elhelyezését, kialakítását, méretezésének és 
légtérelkülönítésének módját a tűzvédelem szabályainak, továbbá az építmény 
rendeltetése szerinti biztonságos használhatóságnak megfelelően kell tervezni 
és megvalósítani. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj315id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj317id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj318id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj321id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj322id8750
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ÉPÍTMÉNYEK, ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 

104. § (1)336 A közhasználatú építmény akadálymentes használatra kialakított 
önálló rendeltetési egységéhez akadálymentes megközelíthetőséget kell biztosítani. 

(2) Egy építményben több önálló rendeltetési egység akkor helyezhető el, ha 

a)337 

b) a rendeltetésszerű használat során egészségkárosító, tűz- és 
robbanáshatással, vagy más módon egymást nem veszélyeztetik, 

c) tervezett használatuk légszennyező, zaj-, rezgés-, fény-, szag-, fertőző és 
sugárhatást a megengedett mértéket meghaladóan nem eredményez, továbbá 

d) közös kiürítési útvonaluk a rácsatlakozó helyiségek teljes befogadóképességre 
méretezett, és 

e) a közös közlekedők (folyosók, lépcsők, lejtők, felvonók stb.) az építmény 
zavartalan rendeltetésszerű használatának lehetőségét egyidejűleg biztosítják. 

(3) Többcélú felhasználás céljára építményt, építményrészt, helyiséget úgy kell 
megvalósítani, hogy az valamennyi rendeltetésére vonatkozó hatósági előírások 
közül a legszigorúbbat is kielégítse. 

(4)338 Vegyes rendeltetésű épületben az egyes önálló rendeltetési egységek 
esetében a rájuk vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Az épület egészére 
vonatkozó követelményeket úgy kell megállapítani, hogy minden rendeltetési 
egységre vonatkozó követelmény érvényesüljön. 

(5)339 

(6) Azokban az építményekben, építményrészekben, helyiségekben, amelyekben 
a tervezett tevékenység az egészséget befolyásolja, az egészségvédelem 
követelményeinek megfelelően kell kialakítani a helyiségeket, azok kapcsolatait, 
felszereltségét, továbbá ennek megfelelően kell biztosítani a tisztántarthatóság és a 
fertőtleníthetőség műszaki feltételeit (pl. gyógykezelő intézmények, gyógyszer és 
élelmiszer előállítására és forgalmazására szolgáló építmények stb.). 

(7) Közvetlen a közterületről vagy az épület telkéről nyíló bejárattal kell 
megvalósítani a (2) bekezdés rendelkezéseinek keretei között az olyan önálló 
rendeltetési egységet, amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, vagy 
amelynek használati biztonsága, vagyonbiztonsága azt megköveteli (pl. postai, 
pénzügyi intézmény). 

(8)340 Bármilyen gyógykezelés céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, helyiség 
egyéb önálló rendeltetési egységet is tartalmazó épületben a (2) bekezdés 
rendelkezéseinek keretei között helyezhető el, amely kiterjed a közvetlen közterületi 
bejárat létesítésének követelményére is. 

(9)-(12)341 

MEGLÉVŐ ÉPÍTMÉNYEK 

108. § (1)347 A meglévő építményekre az 50-107. § rendelkezéseit az e §-ban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj335id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj336id8750
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(2)348 Az építmény és annak részei állékonyságát és biztonságos használatra való 
alkalmasságát az építmény élettartama alatt a rendeltetésének megfelelően 
folyamatosan fenn kell tartani. Meglévő építményen végzett bármilyen helyreállítás, 
felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, vagy a rendeltetés módosítása és ezek 
hatása 

a) az építmény és részeinek állékonyságát és biztonságos használhatóságát nem 
veszélyeztetheti, azokban kedvezőtlen irányú változást nem eredményezhet, 
valamint 

b) a szomszédos építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység 
állékonyságát nem veszélyeztetheti, rendeltetésszerű használhatóságát nem 
korlátozhatja. 

(3)349 

(4)350 Meglévő építmény utólagosan tervezett egy tetőtéri szinttel történő 
bővítése során a 82. § szerinti személyfelvonó létesítési előírást nem kell 
alkalmazni. 

(5) Meglévő építmény egy építményszinttel történő bővítése (emelet 
ráépítése, tetőtér beépítése) során a már meglévő személyfelvonó 
továbbvezetése (meghosszabbítása) mellőzhető, ha az nem biztonsági felvonó. 

(6) A (5) bekezdés előírása nem alkalmazható betegellátó épület esetén, az 
egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek által 
is használt építmények bővítése esetén, továbbá akadálymentes használat 
biztosításának követelménye esetén. 

(7) A rendeltetésmódosításnak feltétele, hogy az351 

a) feleljen meg a helyi építési szabályzat előírásainak, és az új rendeltetés szerinti 
használat hatása a környezetet a megengedettnél nagyobb mértékben ne terhelje, 
továbbá 

b) az építmény és részei a módosuló használat alapján feleljenek meg az 
állékonyság követelményeinek és a biztonságos használhatóság feltételeinek. A 
tervezett használatra és annak hatásaira az építmény, építményrész alkalmas vagy 
alkalmassá tehető legyen. 

(8)352 

(9)353 A meglévő építmények utólagosan akadálymentesítendő 
építményrészeit úgy kell meghatározni, hogy az építményben lévő 
közszolgáltatás hozzáférése mindenki számára biztosított legyen. 

(10)354 

(11)355 Ha az építmény utólagos akadálymentessé tétele csak részben 
valósítható meg, a részleges akadálymentesítése is elfogadható, ha az ott lévő 
közszolgáltatás így is mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető. 

 

Akadálymentes személyfelvonók követelményei: 

 A felvonó ajtó előtt minimum 1500 x 1500 mm-es szabad helyet kell 
biztosítani. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj347id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj348id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj349id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj350id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj351id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj352id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj353id8750
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj354id8750
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 A felvonó minimum 630 kg/8 fős teherbírású 
 Fülke méret: 1100 x 1400 mm 
 A kezelőgombok 80-1100 mm-es magasságban legyenek szerelve. 
 A nagy nyomógombok kiemelkedő jelzésekkel, számjegyekkel legyen ellátva. 
 Kabin burkolata csúszásmentes felületű legyen. 
 Hangjelzéssel kell tájékoztatni a gyengénlátokat a felvonó pillanatnyi 

tartozkódási helyéről, és a menetirányról. 
 A kabin belsejében fénnyel és hanggal is jelző vészjelzőt kell felszerelni. 
 Az OÉTK előírásai szerint minden többszintes középületbe ilyen felvonót kell 

beépíteni.  

Meglévő épület – utólagos akadálymentesítés 

Meglévő épület utólagos akadálymentesítése nehezebb, mint egy új épületet 
mindenki számára használhatóvá tervezni, mégis a legtöbbször a meglévő épületek 
utólagos akadálymentesítési problémáival találkozom. 

A jogszabály kimondja, hogy a közszolgáltatás legalább az ügyfél által igénybe 
vehető részét – de javasoltan alkalmazotti oldalát is – akadálymentesen 
használhatóvá kell tenni minden fogyatékossági csoportra vonatkozóan. A legtöbb 
közszolgáltató azonban a települések központjában, meglévő, régi, gyakran 
műemlékileg védett épületben kapott helyet. Nehezíti a helyzetet, ha az adott 
szolgáltatás nem szolgáltatási a célra készült épületben kap helyet, vagy az, ha az 
intézmény bővülésekor több épület került összevonásra, épületen belül folyosói 
szintkülönbségeket hozva ezzel létre. 

Meglévő épületek esetében ezért a lehető legnagyobb mértékű 
akadálymentesítésre kell törekedni, figyelembe véve az esetleges 
kompromisszumos megoldásokat, az épület adottságait, illetve a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) előírásait. 

Meglévő épületben és környékén a minimális akadálymentesítés az alábbiak szerint 
elvégzendő 

A szolgáltatás igénybevételéhez elsődlegesen köztérről akadálymentesen be kell 
jutni az épületbe. Gyakran problémát okoz, hogy maga a közterület nem 
akadálymentesített, valamint akadálymentes parkoló sincs a közelben. Sajnos az 
épület tulajdonosa az előtte található közterületre kihatással nincs, ezért úgy kell az 
épületet akadálymentesíteni, hogy feltételezzük, a közeljövőben a közterületi 
akadálymentesítési problémák is megoldódnak. 

Ha az épülethez ingatlanon belül tartozik közterületről gépjárművel elérhető terület, 
és a közelben, akadálymentes útvonalon elérhető akadálymentes parkoló nincs, 
akkor telken belül létesítendő legalább 1 db. 

Ingatlanon belül a közterületről és az akadálymentes parkolótól az épületbe vezető 
akadálymentes bejutást biztosítani szükséges. A legtöbb meglévő épületnél 30-150 
cm szintkülönbség van a földszinti padlóvonal és a járda szintje között, itt a 
szintkülönbség akadálymentes áthidalása megoldandórámpával, lifttel vagy 
függőleges személyemelővel. Gyakori tévhit, hogy az akadálymentes parkolótól 
vezetősávot kell létesíteni a bejáratig a látássérültek részére. Az akadálymentes 
parkolóba csak jól látó személy hozhatja a látássérültet, aki várhatóan segít számára 
az épület bejáratáig eljutni, így az akadálymentes parkolótól az épület bejáratáig 
vezetősávot készíteni nem szükséges. 

http://akadalymentes.com/mozgasserult-parkolo
http://akadalymentes.com/akadalymentes-rampa
http://akadalymentes.com/akadalymentes-felvono
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Értelemszerűen miután akadálymentesítettük az épület bejáratához való eljutást, 
a bejáratnak és a szélfogónak is akadálymentesnek kell lennie. A meglévő épületek 
bejárati ajtajai legritkább esetben jók akadálymentesítés szempontjából, vagy a 
keskeny nyílásszélesség, vagy a kis szélfogó mérete miatt. Előfordul – különösen 
műemléki épületeknél -, hogy a meglévő tömör fa kapu ajtószárnyát olyan erővel 
kellene mozgatni, ami még egy ép ember számára is megterhelő, egy mozgásszervi 
fogyatékossággal élő számára pedig lehetetlen. Ha a robusztus ajtó megtartandó 
akár esztétikai, akár műemléki megfontolásból, akkor automata ajtószárny-mozgatás 
szükséges. Az automata ajtómozgató felszerelése sajnos gyakran költséges – 
különösen, ha mindkét szárny együttes nyitására van szükség -, üzemeltetése 
folyamatos karbantartást és elektromos áramot igényel. 

Miután bejutottunk az épületbe, a minimális akadálymentesítés részeként legalább 1 
db akadálymentes illemhely létrehozása szükséges, a hozzá vezető 
útvonal akadálymentesítésével. 

Mivel meglévő épületbe helyezünk el új vizes helyiséget, vagy a meglévőt alakítjuk át 
akadálymentes illemhellyé, ezért a feltárásig nem, vagy csak nehezen állapítható 
meg a szerkezetben elrejtett épületgépészet. Így kivitelezéskor gyakran előre nem 
látható probléma megoldására is szükség lehet, mely költséget előre nem, vagy csak 
erős becsléssel lehet betervezni. 

Az akadálymentes illemhelyhez vezető útvonal akadálymentesítésbe beletartozik a 
fizikai akadálymentesítésen túl az info-kommunikációs akadálymentesítés biztosítása 
is. 

Közszolgáltatás meglévő épületben történő akadálymentesítése 

A lehető legnagyobb akadálymentesítési fokozatra kell törekedünk meglévő 
épületben helyet foglaló közszolgáltatás akadálymentesítése során, tehát az a cél, 
hogy a fogyatékossággal élő személy a szolgáltatás igénybevételéhez integráltan 
férjen hozzá, az épekkel azonos módon, ugyanazon irodába belépve, ugyanazon 
ügyintézővel beszélve. 

Sajnos meglévő épületek esetében az egyenlő esélyű hozzáférés ilyen teljes körű 
módja fizikailag nem mindig biztosítható. Kizárólag indokolt esetben ésszerű és nem 
szegregáló kompromisszumok meghozatalára van szükség. Szélsőséges, és 
különösen indokolt esetben előfordulhat, hogy az akadálymentes ügyintézésre a 
földszinten biztosítunk egy személyes ügyintézésre alkalmas irodát, melyben a 
fogyatékossággal élő bármilyen a szolgáltatáshoz tartozó ügyét bármelyik 
ügyintézővel elintézheti. Nagyon fontos az ilyen iroda kialakításánál, hogy a 
munkavégzést is „akadálymentesük” az infrastruktúrával, miszerint az 
akadálymentesített irodában lévő számítógépen egészen pontosan ahhoz az 
adatbázishoz / programhoz férjen hozzá az ügyintéző, mint ahogy azt az emeleti 
irodájában tenné. Internet elérése biztosítandó. 

Vannak olyan szolgáltatási funkciók – pl.: kórházak – amikor az akadálymentesség 
szempontjából kompromisszumok meghozatalára nincs lehetőség, mivel az 
átlagosnál több (akár csak ideiglenesen is) fogyatékossággal élő személy együttes 
jelenlétére lehet számítani. 

Akadálymentesítés a dolgozók szempontjából 

A szolgáltatás akadálymentesítésén felül fontos elgondolkodni azon, hogy az 
alkalmazottak által elvégzett feladatok melyikét láthatná el valamilyen megváltozott 

http://akadalymentes.com/akadalymentes-wc
http://akadalymentes.com/epuleten-beluli-akadalymentes-kozlekedes
http://akadalymentes.com/epuleten-beluli-akadalymentes-kozlekedes
http://akadalymentes.com/info-kommunikacios-akadalymentesites


19 
 

munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személy. El kell ismernünk, hogy nem 
minden feladatot tud ellátni minden típusú fogyatékos alkalmazott. Pl.: 
egészségügyben dolgozó munkavállaló jogszabály szerint nem lehet súlyosan 
fogyatékos személy. 

A jelenlegi értékelési szempontok szerint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalóknak a képességeit vizsgálják: előtérbe került annak meghatározása, 
hogy milyen típusú munkavégzésre alkalmas az illető. Így például egy kerekesszékes 
személy irodai alkalmazott lehet, vagy egy látássérült személyből jó programozó 
válhat. 

Azok a munkáltatók, akik nem csak a szolgáltatást igénybe vevők számára 
akadálymentesítik az épületet, de a lehető legtöbb alkalmas jövőbeli munkavállalóra 
is gondolnak és akadálymentesítenek, munkahelyet teremtenek a megváltozott 
munkaképességűek számára, ami hasznos nem csak az egyénre, de a 
társadalomra nézve is. 

Meglévő épületek akadálymentesítése – összegzés 

Nagyon fontos, hogy minden meglévő épületet egyedileg elemezzünk és bíráljunk – 
a benne található funkció együttes vizsgálata mellett – akadálymentesség 
szempontjából, az akadálymentesség legnagyobb mértékére törekedve, ésszerű 
keretek között. 

 

Jogszabályi hivatkozások 
 

A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és 
építési követelményekről (OTÉK) című jogszabály 2012. áprilisi állása szerint: 

„108. § (2) Meglévő építményen és részein bármilyen építési-szerelési munka 
megvalósítása (pl. (…) utólagos akadálymentessé tétel) vagy rendeltetés módosítás 
során – az általuk érintett körben – e jogszabály létesítési előírásait a (…) megfelelő 
mértékben szükséges eltérésekkel lehet alkalmazni, a biztonságos használhatóság 
feltételeinek teljesítésével. 

(5) Meglévő építmény egy építményszinttel történő bővítése (emelet ráépítése, 
tetőtér beépítése) során a már meglévő személyfelvonó továbbvezetése 
(meghosszabbítása) mellőzhető, ha az nem biztonsági felvonó. 

(6) A (5) bekezdés előírása nem alkalmazható betegellátó épület esetén, az 
egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek által is 
használt építmények bővítése esetén, továbbá akadálymentes használat 
biztosításának követelménye esetén. 

(9) A meglévő építmények utólagosan akadálymentesítendő építményrészeit úgy kell 
meghatározni, hogy az építményben lévő közszolgáltatás hozzáférése mindenki 
számára biztosítható legyen. 

(10) Az építmények utólagos akadálymentessé történő átalakításának lehetőségét 
építményenként, az építmény és környezete meglévő adottságainak 
figyelembevételével kell meghatározni. 
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(11) Ha az építmény utólagos akadálymentessé tétele csak részben valósítható meg, 
szükség esetén részleges akadálymentesítése is elfogadható, ha az ott lévő 
közszolgáltatás így is mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető.” 

 

OTSZ előírások 
 

27. Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, 
nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés  

54. §  

(1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, 
nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés esetén a speciálisnak nem 
minősülő általános iskolák kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet 
előírja, a menekülésben korlátozott személyek részére a nem menthető személyek 
kivételével  

a) a kijárati szinten biztonságos térbe jutást,  

b) a kijárati szinttől eltérő építményszinten átmeneti védett térbe jutást  

kell biztosítani.  

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő rendeltetés akadálymentesítése esetén a tűzvédelmi 
szakhatóság előírhatja átmeneti védett tér szükségességét és jellemzőit.  

(3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés, 
mentés elősegítése céljából előírja.  

(4) A menekülési felvonó feleljen meg a tűzoltó felvonóra vonatkozó műszaki 
követelményeknek, az alábbi kiegészítésekkel:  

a) a felvonó aknaajtajának szabad szélessége legalább 0,9 méter legyen,  

b) a felvonó aknaajtaja előtt legalább 1,5 x 1,5 méter alapterületű szabad terület 
legyen,  

c) a felvonónak legalább azokat az építményszinteket kell kiszolgálnia, amelyek 
kiürítéséhez figyelembe veszik. 

28. Átmeneti védett tér követelményei  

55. §  

(1) Az átmeneti védett tér lehet  

a) önálló helyiség,  

b) önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakasz,  

c) füstmentes lépcsőház pihenő része vagy  

d) tetőfödém.  

(2) Az átmeneti védett teret úgy kell méretezni, hogy befogadóképessége megfeleljen 
az adott építményszinten egyidejűleg tartózkodó, menekülésben korlátozott 
személyek maximális létszámának.  
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(3) Az átmeneti védett teret úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy az oda menekült, 
menekített személyek biztonságos térbe mentése menekülési útvonalon keresztül 
végrehajtható legyen.  

Kérdés: Az átmeneti védett térből való mentés lehetőségét hogy lehet biztosítani? 
Mentési ablakkal, vagy az átmeneti védett térbe vezető ajtón kívül kell még egy ajtó 
ami menekülési útvonalra nyílik?  

BM OKF: A mentési ablak nem elégséges, az 55. § (3) bekezdése alapján az 
átmeneti védett térnek menekülési útvonalhoz kell csatlakoznia.  

(4) A tűzvédelmi szakhatóság előírhatja  

a) a kétirányú kommunikációs összeköttetés létesítését az átmeneti védett tér és az 
épület szakhatóság által meghatározott pontja között, valamint  

b) az átmeneti védett tér megközelítési útvonalán menekülési jelek elhelyezését.  

Kérdés: Az 55. § (4) bekezdésé a) pontja szerint a tűzvédelmi szakhatóság 
előírhatja a kétirányú kommunikációs összeköttetés létesítését az átmenti védett tér 
és az épület szakhatóság által meghatározott pontja között. Milyen jellegű 
eszközökkel kell biztosítani a kétirányú kommunikációt?  

BM OKF: A tűzvédelmi szakhatóság által elfogadott / meghatározott eszközökkel. 
Irányadónak lehet tekinteni a biztonsági felvonónál alkalmazott megoldásokat.  

56. §  

(1) Az önálló helyiségként kialakított átmeneti védett teret  

a) menekülési útvonalat képező közlekedőhöz, füstmentes lépcsőházhoz, füstmentes 
lépcsőházi előtérhez vagy menekülési felvonó előteréhez kapcsolódóan kell 
elhelyezni,  

b) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni,  

c) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,  

d) biztonsági világítással kell ellátni és  

e) a rendeltetésére utaló biztonsági jellel kell ellátni.  

Kérdés: Kapcsolódhat-e az önálló helyiségként kialakított átmeneti védett tér 
természetes hő-és füstelvezetéssel rendelkező lépcsőházhoz?  

BM OKF: Menekülési útvonalat képező lépcsőházhoz kapcsolódhat, a 60. § (2) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.  

(2) Az önálló helyiségként kialakított átmeneti védett tér bejárati ajtaja az előírt 
tűzállósági teljesítményen kívül rendelkezzen Sm füstgátló minősítéssel. 

 Füstmentes lépcsőházból vagy előteréből nyíló átmeneti védett tér bejárati ajtaja 
esetében elegendő az Sa minősítésű füstgátló ajtó alkalmazása.  

(3) A füstmentes lépcsőházi pihenő részeként kialakított átmeneti védett teret úgy kell 
a lépcsőházon belül elhelyezni, hogy az ott várakozó személyek ne akadályozzák a 
nyílászárók használatát és a menekülést. A védett teret a rendeltetésére utaló 
biztonsági jellel kell ellátni és a várakozásra kijelölt terület határait a padlón jelölni 
kell.  

(4) Tetőfödémen akkor alakítható ki átmeneti védett tér, ha  
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a) az (1) bekezdés a)-c) pontjai nem megvalósíthatóak,  

b) az ott haladó vagy várakozó személyeket a füst nem veszélyezteti és  

c) a leesés elleni védelem biztosított.  

(5) Tetőfödémen kialakított átmeneti védett tér esetén  

a) ha a csapadékvíz elleni szigetelés felülről szabadon marad, a tetőszigetelési 
rendszer Broof (t1) osztályú és a hőszigetelés A1-A2 tűzvédelmi osztályú legyen 
vagy  

b) megengedett B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés alkalmazása, ha hő- vagy a 
csapadékvíz elleni szigetelő réteget felülről legalább 5 cm vastag A1 vagy A2 
tűzvédelmi osztályú réteggel hézagmentesen fedik.  

29. A tartózkodási hely védelme  

57. § . 

(1) Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek 
tartózkodási helyét  

a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni,  

b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,  

c) biztonsági világítással kell ellátni és  

d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez 
szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzgátló elhatárolás helyét és a működőképesség 
megtartásának szükséges időtartamát az üzemeltetési és az orvostechnológiai 
szempontok figyelembevételével a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni kell.  

(3) Az előkészítéssel menthető személyek tartózkodási helyének, védettségének, 
működőképességének időtartamát elegendő az előkészítéshez szükséges időtartam 
alapján megállapítani, ha az előkészítést követően a biztonságos térbe vagy 
átmeneti védett térbe mentés végrehajtható.  

30. Menekülési útvonal követelményei  

58. §  

(1) Menekülési útvonal lehet  

a) közlekedési útvonalat képező helyiség,  

b) lépcsőház,  

c) szabadlépcső vagy  

d) átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó.  

(2) Csúszda, felvonó – kivéve a menekülési felvonót –, mozgólépcső, valamint 
25%-nál meredekebb lejtő menekülés céljából nem vehető figyelembe, kivéve, 
ha jogszabály másként nem rendelkezik.  

(3) Vészlétrát, vészhágcsót menekülés céljára ipari, mezőgazdasági vagy tárolási 
rendeltetés esetén, valamint gépészeti helyiség, gépészeti tér esetén lehet 
használni.  
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(4) A menekülési útvonal építményszerkezeteinek tűzvédelmi jellemzői feleljenek 
meg a 2. melléklet 1. táblázata szerinti követelményeknek.  

(5) A menekülési útvonal hő- és füst elleni védelmét a X. fejezet szerint kell 
megoldani.  

(6) A menekülési útvonalat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési 
útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIII. fejezet szerint.  

31. Menekülési útvonalon beépített nyílászárók  

59. §.  

(1) Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtói, 
valamint az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó  

a) a kiürítés irányába nyíljon, vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon 
beépíthető legyen,  

b) a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és  

c) nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be.  

Kérdés: A fenti előírás szó szerinti értelmezése alapján tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiség menekülési útvonalán 15 cm magas küszöb is beépíthető?  

BM OKF: Elírás. Az 59. § (1) bekezdés c) pontja értelmében 15 mm lehet a küszöb 
maximális magassága.  

Felvonó: 

18. biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsőházához, tűzgátló előteréhez 
vagy a szabadtérhez kapcsolódó, az épülettűz alatt is működtethető felvonó, mely 
lehet tűzoltó felvonó vagy menekülési felvonó,  

100. menekülési felvonó: tűz esetén a benntartózkodók által is használható 
biztonsági felvonó,  

165. tűzoltó felvonó: tűz esetén kizárólag a tűzoltóság által használható biztonsági 
felvonó,  

54.§.  

(3) Menekülési felvonót kell létesíteni, ha azt a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés, 
mentés elősegítése céljából előírja. 

(4) A menekülési felvonó feleljen meg a tűzoltó felvonóra vonatkozó műszaki 
követelményeknek, az alábbi kiegészítésekkel:  

a) a felvonó aknaajtajának szabad szélessége legalább 0,9 méter legyen,  

b) a felvonó aknaajtaja előtt legalább 1,5 x 1,5 méter alapterületű szabad terület 
legyen,  

c) a felvonónak legalább azokat az építményszinteket kell kiszolgálnia, amelyek 
kiürítéséhez figyelembe veszik. 

56. §  

(1) Az önálló helyiségként kialakított átmeneti védett teret  
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a) menekülési útvonalat képező közlekedőhöz, füstmentes lépcsőházhoz, füstmentes 
lépcsőházi előtérhez vagy menekülési felvonó előteréhez kapcsolódóan kell 
elhelyezni, 

70.§. (2) Az épületben szintenként legalább 2 tűzszakaszt kell kialakítani, és 
kétszintenként vízszintesen is tűzszakaszolni kell. Valamennyi tűzszakaszban 
legalább 1-1 előtérrel kialakított túlnyomásos szellőztetésű vagy természetes 
szellőzésű füstmentes lépcsőházat kell létesíteni, hozzá kapcsolódó biztonsági 
felvonóval. A lépcsőházak között az átjárási lehetőséget minden szinten biztosítani 
szükséges. 

(3) Ha nem létesíthető tűzoltási felvonulási terület, akkor a (2) bekezdésben 
meghatározott tűzszakaszoláson, valamint a biztonsági felvonón túl, az épület teljes 
területére kiterjedő, beépített automatikus tűzjelző és oltóberendezést kell létesíteni, 
valamennyi lépcsőházat előtérrel kialakított, túlnyomásos szellőztetésű vagy 
természetes szellőzésű füstmentes lépcsőházként kell kialakítani és a lépcsőházak 
között az átjárást valamennyi szinten biztosítani kell. A fentieken túl közösségi 
épületben, annak teljes területén evakuációs hangosító rendszert kell kiépíteni. 

46. Tűzoltó felvonó  

86. §  

(1) Tűzoltó felvonót kell létesíteni  

a) magas épületben,  

b) 3-nál több pinceszinttel rendelkező épületben vagy  

c) ahol a tűzvédelmi szakhatóság előírja a tűzoltói beavatkozás biztosítása 
érdekében.  

(2) A tűzoltó felvonó elhelyezését egyeztetni kell a tűzvédelmi szakhatósággal.  

Kérdés: Elhelyezésnél milyen szempontokat vegyünk figyelembe? Elfogadható-e a 
benyújtott építési engedélyezési tervben való szerepeltetés, ha amúgy egyetértünk a 
tűzoltó felvonó telepítési helyével?  

BM OKF: A fontosabb szempontok: megközelítés (elérési távolság) a főbejárattól 
(attól a bejárattól, ahova a tűzoltóegységek megérkeznek), megközelítés az 
emeleteken, mentendő személyek létszáma, helyigénye (pl. kórházi ágy), 
tűzszakaszhatárok elhelyezkedése. A telepítési hely jellegétől függetlenül 
felmerülhetnek további szempontok. Az engedélyezési tervben való feltüntetés 
elfogadható, ha az megfelelő.  

Kérdés: Az egyeztetést mikor és milyen formában kell megtenni?  

BM OKF: A belső szabályozóknak megfelelően.  

(3) A tűzoltó felvonó lehet  

a) normál felvonó, amely teljesíti a tűzoltó felvonóra előírt követelményeket vagy  

b) kifejezetten erre a célra létesített felvonó. 

98. §  

(1) A füstmentes lépcsőházban kizárólag kézi vagy automatikus tűzeseti vezérléssel 
ellátott felvonót lehet elhelyezni.  
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Kérdés: Ez biztonsági felvonót jelent-e (menekülő és tűzoltó felvonó) vagy a tűzjelző 
rendszer által vezérelt normál felvonót is?  

BM OKF: Normál felvonót jelent, amely rendelkezik kézi vagy automatikus tűzeseti 
vezérléssel.  

(2) A füstmentes lépcsőházhoz és előteréhez csatlakozhat az (1) bekezdés szerinti 
felvonó aknája, ha más helyiségbe nem nyílik aknaajtó. 

125. §  

(1) Az MK osztályba tartozó kilátó kialakítása esetén menekülési felvonó 
szükségességét a tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg. 

146. §  

Kérdés: Le kell – e cserélni minden – előzőleg elhelyezett és a jogszabályi 
előírásoknak akkor megfelelt – figyelmeztető – és tiltó rendelkezéseket tartalmazó 
biztonsági jelet, tehát a most hatályba lépő jogszabály előírásait ezeknél 
visszamenőleges hatállyal érvényesíteni kell – e vagy továbbra is érvényben 
maradnak?  

BM OKF: Ez létesítési előírás, ezért a meglévő jelöléseket nem kell lecserélni.  

(1) Biztonsági világítást kell létesíteni  

a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,  

b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra 
szolgáló intézmény menekülési útvonalán,  

c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére 
használt útvonalon,  

d) biztonsági felvonó előterében,  

e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség 
megközelítésére használt útvonalon,  

f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a 
helyiség megközelítésére használt útvonalon, 

152.§.  

(2) Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre 
vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény 
szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi 
szinten elhelyezni. Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, 
a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló 
külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő 
piktogramot kell elhelyezni. 

232.§.  

(9) Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter 
mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható. 

Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a 
felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs 


