
Készítette az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától igényelt Civil szervezetek 

támogatásához pályázat keretében. 

ÉLET-ÚT-ESÉLY
a hozzáférhető Szolnokért 2020



„Tisztelt Olvasó!

2012-ben Szolnok Megyei jogú Város 
elnyerte az Access City - Hozzáférhető város 
elismerő címet. 2015-ben az ÉN IS VAGYOK! 
Mozgássérültek Egyesülete és a Vakok és 
Gyengénlátók JNSZ Megyei egyesülete 
elkészítette az ÉLET-ÚT-ESÉLY - A hozzáférhető 
Szolnokért című kiadványát, melyben Szolnok 
város akadálymentesítési felmérését végezte. 

Csak köszönni tudom azt a munkát, amit a 
két civil közösség végez nap mint nap; azt a 
szemléletformálást, együttműködést, amit 
az akadályok legszélesebb értelemben vett

Az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete 8 éve alakult a JNSZ megyében 
élő súlyosan- és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek 
esélyegyenlőségéért. Sikereink kulcsa a saját élményű megtapasztaláson 
alapuló ismeretek átadása, melynél nincs hitelesebb. Közhasznú, nonprofit 
szervezetként közfeladatokat látunk el, 2020 októberétől 3 akkreditált 
telephelyen irodát működtetünk – kettőt Szolnokon és egyet Újszászon.

Tevékenységeink az egyenlőesélyű hozzáférés elvén működnek:
· megváltozott munkaképeségű személyek foglalkoztatása,
· társadalmi szemléletformálás,
· rehabilitáció minden korosztály számára,
· szakmai és szabadidős programok szervezése. 

egyesületünkről

Dr. Kállai Mária
országgyűlési képviselő

lebontásában tesznek az élet minden területén. Ennek a munkának az 
eredménye, hogy a civil szervezetek bevonásával ma már egy új középület 
teljes körű akadálymentesítéssel épül.
Hiszem, hogy a civil közösségek, a hivatalok, a kulturális és egészségügyi 
intézmények, kereskedelmi egységek együtt még többet érhetnek el, s így a 
hozzáférés lehetőségeinek erősítésén túl, minden erősödő emberi kapcsolat, 
jóakarat, bizalom társadalomformáló erő is egyben.”



miért készült?
2015 évben elkészítettük az „ÉLET-ÚT-ESÉLY A hozzáférhető Szolnokért” 

kiadvány első kiadását, melyben Szolnok város akkori állapotát vizsgáltuk 
meg akadálymentesítési szempontból.

Az elmúlt 5 évben a város számtalan változáson, fejlesztésen esett át: 
utak, járdák, közterületek kaptak új burkolatot; középületek és szabadidős 
épületek lettek felújítva átalakítva. 

Kiadványunkban sorra vesszük a már elkészült és sikeresen 
akadálymentesített helyszíneket mozgássérültek szempontjából és a város 
azon részeit, ahol még várat magára az egyenlő esélyű hozzáférés kialakítása.

Ajánljuk figyelmükbe P. Farkas Zsuzsanna 
és Pandula András Segédlet a komplex 
akadálymentesítés megvalósításához című 
kiadványát. 

A 29 oldalas kiadvány többek között kitér 
az épület, az épületek körüli környezet 
kialakítására, megközelítésére, a belső 
közlekedésre, a belső helyiségek és az 
ügyfélforgalmi terek kialakítására is.

mi alapján dolgozunk?

Egyesületünk célja, célcsoportunk érdekvédelme, összefogása, segítése 
annak érdekében, hogy az állapotuknak megfelelő módon teljes életet 
élhessenek.
Egyesületünk jövőképe a fogyatékos sorstársaink egy stigmáktól, 

előítéletektől mentes társadalom tagjai, akik számára az egyenlő esélyű 
hozzáférés természetes velejárója a teljes élet megvalósításának, az élet 
minden területén.



egyetemes  tervezés

semmit  rólunk  nélkülünk

tökéletes akadálymentesítések
A következő oldalakon olyan példákat mutatunk be melyek megfelelnek 

a komplex akadálymentesítés fogalmának, tökéletes és biztonságos 
használhatóságot nyújtanak. A teljeskörű akadálymentesítés minden épület 
esetében nem elvárható, nem lehet minden épületet akadálymentesíteni 
és nem is kell, ha van megfelelő alternatíva.

2018 évben nyitott Szolnokon a legújabb Kormányablak. Az épület 
főbejáratánál található rámpa megfelelő dőlésszöggel, végig vezetett 
korláttal segíti a kerekesszékkel, rollátorral, mankóval közlekedők bejutását 
az épületbe. Vezetősáv és taktilis jelzések a láttássérülteket is segítik. 

A Szapáry utcai óvoda felújítása 2020 évben készült el. A széles ajtók, a 
szintkülönbségek eltüntetése nem csak a babakocsik akadálymentes 
használatát,  de kerekesszékes közlekedést is megkönnyítik. A taktilis 
vezetősávok itt is megtalálhatók.



A belvárosban és a Széchenyi városrészben - lakossági bejelentésre is - több 
járda és gyalogátkelő hely lett akadálymentesítve.

Fontos, hogy a kapaszkodó kialakítása gömbölyű legyen, hogy a tenyér 
akadály nélkül tudjon rajta csúszni.

akadálymentes épületek
· Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, RepTár
· Dandár Étterem, Garden Hotel étterme
· Debrecen Egyetem Szolnok Campus, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola
· Kormányablakok
· MÁV Strand
· Polgármesteri Hivatal
· Sóház Hotel, Szolnoki Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány (két épület)
· Szolnok autóbusz-állomás
· TISZApART Mozi, Cafe Frei Szolnok
· Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény



amiben a segítségünket kérték
Évről évre nő azon esetek száma, mikor Egyesületünk szakmai 

véleményét kérik ki akadálymentesítési szempontból. Egyik munkatársunk 
építészmérnök, egy önkéntesünk rehabilitációs szakmérnök.

2019 augusztusában nyitott felújított Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény. Egyesületünk elnöke az építkezés szakaszában 
véleményezte a munkálatokat. A felújítás nem csupán a mozgássérülteknek 
való használatot, hanem a látás- és hallássérültek számára is komplex 
akadálymentesítést nyújt. Szakmai véleményünket kikérték a Szigligeti 
Színház, a Tiszaligeti Strandfürdő , a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum 
akadálymentesítésekor is.
Kérésünkre a Boldog Sándor 

István körút és a Baross utca 
kereszteződéséhez egy mindenki 
által használható nyilvános 
akadálymentes mellékhelység 
épült.
A város által felújított és megépített utak, járdák és épületek 

akadálymentesítési szempontból jól használhatóak. Sajnos a magánkézben 
lévő üzletek, épületek esetében komoly hiányosságokat tapasztalhatunk. 
A multicégek által üzemeltetett nagyforgamú bevásárlóközpontok 
akadálymentesítése minden szempontból példaértékű.



részleges akadálymentesítés
A megfelelően, tökeletesen kivitelezett és mindenki által használható 

akadálymentesítések mellett sokszor lehet találkozni olyan esetekkel is, amik 
félmegoldásnak számítanak: az épületbe be lehet jutni kerekesszékkel, de az 
körülményes vagy lehet akár balesetveszélyes is. Ezen akadálymentesítések 
nem minden esetben jelentik azt, hogy rosszak is!

Ez a rámpa túl magas 
ahhoz, hogy korlát nélkül 
lehessen bizonságosan 
használni, íves rámpát 
nem lehet építeni, mert 
balesetveszélyes.

Sok helyen találkozni azzal a megoldással, mikor nem az épület főbejárata 
szolgál  akadálymentes bejáratként, hanem a hátsó- vagy gépkocsi bejárat. 
Ezen megoldások költségkímélő akadálymentesítést tesznek lehetővé, de 
olykor körülményes a használatuk: legtöbbször várki kell valakire, aki ajtót 
nyit vagy a szűk folyosókon nehézkesen lehet elférni kerekesszékkel.



Pár lépcsőfok áthidalására egy lépcsőlift is tökéletes megoldás. A 
kerekesszékes személy önállóan is tudja használni segítő személyzet nélkül. 
Viszont használhatatlan, ha az emelőlap mérete nem megfelelő nem fér el 
rajta a kerekesszék.

Hiába van kialakítva akadálymentes 
parkoló, rámpa, ha a járdára való 
feljutás lehetősége nincs meg, vagy 
ha a járda van olyan állapotban, 
ami kerekesszékkel, egyéb 
segédeszközzel használhatatlanná 
teszi. Nem elég csak a bejáratot 
akadálymentessé tenni, az épület 
megközelíthetőségére is figyelni 
kell!



Az elmúlt években megannyi akadálymentesítés történt, amik megfelelnek 
az elvárásoknak. Azonban akadnak olyan megoldások, helyszínek, ahol még 
várat magára a megfelelően elkészített akadálymentesítés.

rossz, hiányos akadálymentesítés

A fenti példák remekül mutatják azt a helyzetet, amikor az akadálymentesítés 
elkészül, a rámpa meg van építve, de nem- vagy csak nagy nehézségek árán 
használható. 
Ha egy rámpa túl meredek vagy túl keskeny használhatatlan. Kiadványunk 

második oldalán említett Segédlet pontos leírást nyújt többek között arról, 
hogy egy rámpának milyen feltételeknek kell megfelelnie:
- meredekség,
- szélesség, 
- pihenő beiktatása,
- burkolás felülete,
- korlát építése,
- jelölések.



A Szolnoki Járásbíróság - Szolnoki 
Törvényszék akadálymentesítése 
hosszú évek óta várat magára. 
Sokan úgy vélik, hogy nem muszáj 

teljes átalakításban gondolkodni, 
elégséges, egy mobil rámpa 
beszerzése. Bár ennek használata 
általában akadályba ütközik: találni 
kell valakit, aki kihozza a rámpát és 
felállítja, utána segít a bejutásban.

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a lépcső alján állva kiabál az illető, 
esetleg megkér egy járókelőt, hogy szóljon be az épületbe. Kijön a dolgozó, 
megkérdi mit szeretnénk, visszamegy, megkeresi a rámpát és kihozza. 
Tapasztalat, hogy a segítő személy sokszor nem tudja hogyan kell egy mobil 
rámpát használni, biztonságosan lerakni, illetve segíteni a bejutásban. Az 
ilyen esetekben 20-30 perc is eltelik, mire a kerekesszékes személy leküzdi 
azt a pár lépcsőfokot.

Nem elég, ha egy korlát megépítésre kerül. Balesetveszélyes és rossz 
kivitelezésű az, ha a kéz nem tud csúszni rajta akadály nélkül. A korlátnak a 
rámpa teljes hosszában végig kell érnie. Ellenkező esetben a kerekesszékes 
személy nem tudja használni azt.



nem csak a bejutás a fontos
Lehet egy épület bejáratához tökéletes rámpa építve korláttal és taktilis 

sávval, ha az útszakasz, ami a rámpához vezet balesetveszélyes vagy 
nehezen használható.

észrevételek, ajánlások
A szolnoki hajóállomásnál a rakpartra vezető lépcső mellett nincs korlát, 

hatalmas segítség lenne nem csak a mozgásukban korlátozottaknak, de az 
idős lakosoknak is.
Az épületekben lévő taktilis vezetősávokat a sáv teljes terjedelmén 

szabadon kell hagyni: rendkívül zavaró, ha valami „belelóg” a sávba.
A középületeknél a mozgáskorlátozott mellékhelység ajtaját ne zárják be, 

ne használják raktárnak. Rendkívül körülményes és kellemetlen megtalálni 
azt az egy személyt, akinél a kulcs van.
Külön öröm, hogy a Dr. Sebestyén Gyula úti elkerülő megépítése során az 

út teljes terjedelmében akadálymentes. A mozgás- és látássérültek számára 
is tökéletesen használható.



Szerkesztő
FEHÉRVÁRY Péter
FEHÉRVÁRY Tünde

Fényképezte
FEHÉRVÁRY Péter

Közreműködtek
ABA Attila

PULAI Erika
VARGA Róbert

2020

Egyesületünk építészmérnök és rehabilitációs szakmérnök munkatársai, 
önkéntesei és tapasztalati szakértői magánszemélyeknek, cégeknek, 
intézményeknek lehetőséget biztosítanak szaktanácsadásra, 

akadálymentesítéssel kapcsolatos konzultációra, tervezésre. 
www.enisvagyok.hu

A kiadvány nyomdai költségét támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap.


