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Akadálymentességi kérdések
stadionoknál, sportlétesítményeknél
Lehetséges buktatók a tervezés és a kivitelezés során
Alábbiakban pár gondolatban szeretnék rávilágítani a sportlétesítményekben felmerülő
akadálymentesítési kérdésekre, érzékeltetve, hogy milyen körültekintően és szerteágazóan
kell a létesítményben alkalmazott akadálymentesítési eszközöket és elemeket betervezni
és megvalósítani annak érdekében, hogy a létesítmény és környezete valóban használható
legyen mindenki számára.

Miért kell a sportlétesítményeket akadály
mentesíteni? Az már régóta elfogadott
nézet, hogy a nézők számára szükséges
a sportlétesítményekben az akadálymen
tesítés, de sokan nem gondolnak például
fogyatékos sportoló vagy edző, illetve
médiamunkatárs vagy egyéb foglalkozású
megváltozott munkaképességű személyzet
jelenlétére. Törvény írja elő a fogyatékos
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sággal élők esélyegyenlőségének biztosítá
sának kötelességét a közhasználatú épüle
tekben [1], ideértve a sportlétesítményeket,
a hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciókkal
– étterem, shop, múzeum, öltözők, büfék
stb. – együtt. Ezért a sportlétesítmények
ben is teljes körűen, mindenkire kiterjedő
en kell vizsgálni, betervezni és kivitelezni
az akadálymentesítést.

Tervezés
Ideális esetben már a koncepcióterv el
készítésekor aktívan részt vesz a leendő
üzemeltető, akivel pontosan tisztázni lehet
az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseket.
Ebben az ideális esetben az egyeztetéseket
lefolytató üzemeltető még évekig-évtize
dekig valóban a megbeszéltek szerint is
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üzemelteti az épületkomplexumot. Kön�
nyen előfordulhat azonban – különösen
az ilyen nagy épületek évekig elhúzódó
tervezése és kivitelezése során –, hogy
az ingatlan üzemeltetője megváltozik, és
vele együtt a működtetési elképzelések
is. De még azonos üzemeltető esetén is
a folyamat természetes része az, hogy
az évek során a tapasztalok alapján az
eredeti elképzelés már elavultnak, túl
haladottnak tűnik, és bizonyos részein
változtatni szükséges. Különösen igaz ez
például a számítógépes és gyengeáramú
rendszerekre, ahol a technológia rendkívül
gyorsan fejlődik.
Ezért tehát elmondható, hogy a sport
létesítményeknél egészen az átadás pilla
natáig változtatások szükségesek, melyek
a résztvevők – építtető, üzemeltető, terve
zők, kivitelező, műszaki ellenőrök stb. –
szoros együttműködését kívánja meg.
A többihez képest az akadálymentesítés
látszólag kisebb szakterület, viszont szinte
mindegyik szakágat áthatja. A közlekedéstervezésben ügyelni kell az akadálymentes
parkolók megfelelő mennyiségének és mé
retének kialakítására úgy, hogy azok a be
járatokhoz a lehető legközelebb kerüljenek.
A kerttervezésben a járdák és gyalogutak
megfelelő szélességét az akadálymentes
ség szabályainak megfelelően kell kivá
lasztani. Az építészetben figyelni kell
a nézőhelyek megfelelő elhelyezésére; a
belsőépítészetben megjelennek a látássé
rülteket tájékozódásukban segítő szín- és
tónuskontrasztok. Az épületgépészetbe az
akadálymentességnek megfelelő szanite
rek és kapaszkodók kerüljenek betervezés
re. Az épületvillamosságban szerepeltetni
kell a fényhangjelző segélyhívókat; a tűzvédelmi tervezésnél figyelembe kell venni
a fogyatékos használók elhelyezését és
számát, különösen a lépcsőzni nem képes
mozgássérültekre. A tervezői költségvetés
elkészítésénél figyelembe kell venni a
speciális igényekből eredő többletköltsé
geket, amik például a speciális kilincsek
nél stb. jelentkeznek; a felvonóterveknél
a szabványban meghatározottakon felül
esetlegesen előírt egyéb akadálymente
sítési igények kielégítése is szükséges
lehet; a sporttechnológiai tervezésben
ügyelni kell arra, hogy a sportterületet
az összes lehetséges fogyatékos sportoló
használni tudja.
Nagyon fontos megemlíteni, hogy az
akadálymentesítésben történt aprónak
tűnő változások is nagymértékben befo
lyásolják a helyiség/ajtó/terület/ bútor stb.
használatát, néha pár centiméter eltérés
vagy pl. az ajtó tokszínének/padlóbur
kolatnak /falburkolatnak pár árnyalattal
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történő megváltoztatása is befolyásolhatja
a végeredményt. Kivitelezéskor általában
az egyes kérdések megválaszolására az
érintett szakági tervezőt és a generálter
vezőt kérik meg, akik ideális esetben az
akadálymentesítést is érintő részletekben
az akadálymentesítésért felelős szakterve
zővel is egyeztetnek. Előfordulhat, hogy
az egyeztetés elmaradásakor a szakági
tervező, generáltervező a legjobb tudá
sának megfelelően válaszol a kivitelezői
kérdésre, a végeredmény mégsem lesz aka
dálymentesség szempontjából tökéletes.

Az akadálymentesítési
szaktervező szerepe
Kivitelezéskor partnereimet mindig arra
biztatom, hogy egy-egy telefon vagy
e-mail erejéig keressék meg az akadály
mentesítési szaktervezőt akár a legap
róbb kérdésekkel is – természetesen a
generáltervező és a többi érintett együt
tes értesítése mellett – még akkor is, ha
a rehabilitációs környezettervezőnek
nincs szaktervezői művezetői szerződé
se. Nem kötelező ugyanis a kivitelezés
során akadálymentesítésért felelős szak
tervezőt megbízni a munkálatok nyomon
követésével, legtöbb esetben a kivitelezés
végeztével nincs szükség külön szakter
vező által írt megfelelőségi nyilatkozatra.
Előfordulhat azonban – különösen európai
uniós pénzből is finanszírozott létesítmé
nyeknél –, hogy a szaktervező által aláírt
nyilatkozatot részmunkákra vagy az épület
egészére mégis kérik, melynek kiállítá
sának előfeltétele az épület /épületrész
ismerete és átvizsgálása akadálymentesség
szempontjából.

Elkerülendő, hogy egy ilyen utólagos
átvizsgálás esetén az akadálymentesség
biztosítása érdekében költséges javítások
váljanak szükségessé, javaslom a rehabi
litációs környezettervezővel – aki ideális
esetben a szaktervező is egyben, de lehet
másik, felkért rehabilitációs környezetter
vező is – a folyamatos kapcsolattartást,
akár tervezői művezetés jellegű, helyszíni
szaktanácsadással egybekötött megbízás
keretében. Legjobb, ha a szaktervezői
művezetési megbízás a műszaki ellenőri
oldalról történik, de praxisomban előfor
dult már az is, hogy a kivitelező feladatai
közé tartozott az akadálymentesítési ter
vezői művezetés lebonyolítása és a záró
nyilatkozat beszerzése.

Ki lesz a használó?
Egy sportlétesítménynél elsősorban a
használók tekintetében kell megvizsgálni
az épületet, hogy annak melyik részét kik
és hogyan fogják várhatóan igénybe venni.
Érdemes határainkon túl tekinteni e kér
désben, különösen, amikor a sportágaknál
határozzuk meg a sportolók lehetséges és
kizárt fogyatékossági csoportjait; tapasz
talataim szerint külföldön – elsősorban
Nyugat-Európában és Amerikában – el
fogadottabb és kiterjedtebb a fogyaté
kos sportolók jelenléte a sportlétesítmé
nyekben. Könnyen elképzelhető ugyanis,
hogy mire az épület felépül, hazánkban is
megjelenik olyan, fogyatékossággal élők
által is űzhető sportág, melyre évekkel
korábban nem gondoltunk, de már esetleg
határainkon túl létezett korábban is.
Ezt a munkát nagyban segíti, ha az üze
meltető tisztában van a leendő használók
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körével, vagy az egyes sportszövetségek
megfelelő tájékoztatást nyújtanak a sport
águkkal kapcsolatosan az ép sportolókon
kívül a fogyatékos sportolók igényeire is
kitérve, illetve, ha az egyes fogyatékossági
csoportok, érdekképviseletek megfelelő
en és mindenki számára hozzáférhetően
kommunikálják, hogy milyen sportot ké
pesek űzni tagjaik, és annak milyen tárgyi
feltételei vannak.
Eddigi tervezői munkám során ezzel
kapcsolatos összefogó magyar nyelvű ta
nulmányra nem akadtam, de az interneten
történő tájékozódás lehetősége mindenki
számára adott: alapos kutatással fellelhető
akár magyar, de elsősorban angol nyelven
a parasportok leírása, melyek közül legin
kább a paralimpiai sportágakról van több
adat. Ezen adatok alapján elmondható,
hogy szinte minden sportágban elképzel
hető a lehető legtöbb fogyatékossággal élő
sportoló jelenléte, így számukra szükséges
a sportolói területek akadálymentesítése,
minden fogyatékossági csoportra, a hasz
nálók számához súlyozottan.

Az ingatlan megközelítése
Az ingatlan megközelítése más köz
használatú ingatlanok megközelítésétől
abban tér el, hogy meccsek idején igen
nagyszámú szurkoló haladását, tájéko
zódását és mozgását/mozgatását kell
megoldani, megszervezni. Kivitelezés,
de elsősorban üzemeltetés során ezzel
kapcsolatban arra kell ügyelni, hogy az
ideiglenes kordonok által lehatárolt te
rületeken, útvonalakon a kerekesszékkel
és a járássegítő eszközökkel folyamato
san, nehézségek nélkül lehessen haladni,
kerülve a fellépéseket és a káros szűkü
leteket. Érdemes a kültéri vezetősávok
vonalvezetését az ideiglenes kordonok
felállításakor és az útvonalak kijelölé
sekor figyelembe venni. Mindamellett
elmondható, hogy a látássérültek tömeg
ben való tájékozódása és vezetése két
séges vezetősávval, a sokadalom és an
nak hullámzó-terelő hatása miatt. Ezért
meccsnapokon a látássérültek számára
jobb, ha egyéb módokon is segítjük a
tájékozódást, például személyes segítő
biztosításával.
Az akadálymentes parkolók mennyi
ségének és elhelyezkedésének tervezése
kor és kivitelezésekor fontos figyelembe
venni, hogy míg a könnyen mozgók és
jól tájékozódók távolabbi parkolóhelyről
is meg tudják közelíteni a helyszínt, a
legtöbb fogyatékossággal élőnek ez ne
hézséget okoz.
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Ezért például a stadionok tervezésé
hez kiadott, mindenki számára internetről
– sajnos csak idegen nyelven – elérhető
„Access for All – UEFA and CAFE (Centre
for Access to Football in Europe) Good
Practice Guide to Creating an Accessible
Stadium and Matchday Experience” gya
korlati útmutató [2] akadálymentes parko
lók számának tekintetében a hazánkban
előírt 2%-os arányhoz képest azt javasolja,
hogy az összes parkoló számának legalább
6%-a legyen akadálymentes. Ezektől az
akadálymentes parkolóktól a bejáratokat
akadálymentes járdán szükséges elérni.

Akadálymentesítési
előírások
Épületen belül általában különválasztásra
kerülnek a nézői és a sportolói területek.
Mindkét területhez szükséges az akadály
mentesítés, ami törvényi kötelezettség, de
csak nagyon kevés számú jogszabály [3],
szabvány, műszaki előírás [4] foglalkozik
az akadálymentesítés mikéntjével rész
letekbe menően. Az egyes rendelkezésre
álló, ajánlás jellegű segédletek az épületek,
épített környezet általános akadálymen
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tesítési kérdéseivel foglalkoznak, melye
ken belül nincs specializálódott, az adott
funkció különleges igényeire vonatkozó
akadálymentesítési előírás. Ezért fordulhat
az elő, hogy a sportlétesítmények igen
változatos módon és mélységben kerülnek
akadálymentesítésre, mivel legtöbb eset
ben az üzemeltetőre/építtetőre/tervezőre
van bízva a speciális igények és részletek
kidolgozása, megvalósítása és megvaló
síttatása. Nem mindig tisztázott, illetve
egyeztetést igényel például a létesítendő
kerekesszékes és nem kerekesszékes fo
gyatékossággal élők számára fenntartott
nézőhelyek száma, a hozzá tartozó aka
dálymentes vizes helyiségek mennyisége
és elhelyezése, ahogy a sportolók számára
kialakított akadálymentes öltözők száma
és elhelyezése.
A futballstadionok tervezésekor és ki
vitelezésekor a fent említett UEFA és
CAFE Access for All kiadvány rendkí
vül részletesen és mindenre kiterjedően
leírja az akadálymentesítési feladatokat
és elvárásokat, melyek azon futballsta
dionoknál is, ahol nem kérik teljesítését,
és a nem futballstadionoknál is irány
elvként figyelembe vehetőek, de nem
kötelező érvényűek. Gyakran előfordul,
hogy egyes sportlétesítményt konferenci
ák, koncertek, előadások megtartására is
tervezni szükséges, ez esetben a nézőtér
akadálymentesítésén túl gondolni kell
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a fogyatékos személy színpadra jutásának
megoldására is. Előfordulhat, hogy ezen
igény csak a kivitelezés időszakában me
rül fel, ekkor a fizikai akadálymentesítésen
túl a terem hallássérültek számára történő,
hangosítással összekötött indukciós hu
rokerősítő rendszer beépítésére is gondol
ni kell. A terembe/pultba épített és mobil
indukciós hurokerősítő rendszerek mind
egy célt szolgálnak: termek, tárgyalók ese
tén a beszélő hangjának hallgatóság felé
történő, környező zajmentes közvetítése,
míg pultba épített vagy mobil rendszer
esetében a négyszemközti kommunikáció
biztosítása a cél, szintén a beszélő környe
ző zajmentes hangjának közvetítésével.
Cikkünk második részében a sportlétesítmények egyes használói (nézők, dolgozók,
a média munkatársai, sportolók és edzők)
számára szükséges akadálymentesítésről
lesz szó, illetve a leggyakrabban előforduló hibákról.
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