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Az Útmutató célja

Jelen útmutatóval a hosszabb távú célunk az, 
hogy minél több, valamilyen 
képességcsökkenéssel élő utazó tudjon 
ellátogatni Baranyába és élvezni az itteni 
turisztikai értékeket és szolgáltatásokat. 

Ennek első lépcsője az, hogy a megyei 
szolgáltatók is tisztában legyenek azzal, hogy 
mit jelent a hozzáférhető turizmus és ez 
miként fejleszthető. 

A hozzáférhetőség több célcsoport 
vonatkozásában jelenhet meg és eltérő 
szinteket képviselhet. Lehet olyan 
szolgáltatás, amely szinte minden célcsoport 
számára elérhető, és lehetnek olyanok, 
amelyek csak egy vagy néhány célcsoport 
számára. A hozzáférhetőség szintjei is 
eltérőek. 

Az egyetemes tervezés elveinek 
érvényesítése a teljes létesítményben 
nagyobb beruházást is igényelhet, amely 
adott esetben visszatartja a tulajdonost a 
befektetéstől. 

Emellett azonban számos olyan kisebb, 
könnyebben és kevesebb költséggel 
kivitelezhető változtatás lehetőséges, amely 

új célcsoportok számára nyitja meg a 
szolgáltatást és a tulajdonosnak is vállalható 
anyagi terhet jelent. 

Az Útmutató ennek érdekében: 

• Bemutatja a hozzáférhető turizmus 
fogalmát és piacát

• A fogyatékkal élők fogalmát és a 
célcsoport általános és utazási 
szükségleteit

• Ügyfélút szemléletben a hozzáférhető 
szolgáltatás, létesítmény fejlesztésének 
szempontjait

• A Hozzáférhető Baranya értékelési 
rendszer kereteit

A hozzáférhetőség tekintetében a közcélú 
létesítmények, turisztikai létesítmények 
fizikai akadálymentesítését több program 
célozta és több útmutató adott ezekhez 
iránymutatást. 

Jelen útmutatóval nem elsősorban a fizikai 
akadálymentesítés részleteinek bemutatása a 
célunk, hanem a hozzáférhetőség tágabb 
értelemben vett szemléletének átadása és a 
fizikai környezet vonatkozásain túl a 

személet, a szolgáltatói magatartás és 
kommunikáció terén megtehető 
beavatkozások bemutatása, hasznos ötletek 
nyújtása. 
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A hozzáférhető turizmus 
fogalma és piaca  
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A fogyatékkal élő fogalma
A hozzáférhető turizmus elsősorban a 
fogyatékkal élő emberek érdekét szolgálja, mit 
értünk ugyanakkor fogyatékosság alatt?

A fogyatékosság változó értelmezése

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO,2011) 
szerint a fogyatékosság összetett, dinamikusan 
változó, többdimenziós és vitatott fogalom. 

A fogalom jelentősen változott az évek során. 
A hagyományos értelmezés az egyén 
képességeinek orvosi értelmezésén alapult, 
amelynek helyét vette át az un. társadalmi 
értelmezés. 

Az orvosi megközelítés a 
fogyatékosságot betegségnek tekintette, 
amely valamilyen egészségkárosodást vagy 
más egészségi állapotot jelent és amely 
folyamatos orvosi gondozást igényel, az adott 
személyek károsodott funkciójának 
helyreállításával vagy rehabilitálásával. 

Az orvosi megközelítés olyan, a hétköznapi 
gondolkodásban ma is élé definíciókat 
eredményezett, amelyek alapjában pejoratív és 
általánosító fogalmak (fogyatékos, „invalidus” 

stb.).  Ez a fogyatékkal élő emberek 
megbélyegzéséhez, hátrányos helyzetű 
kezeléséhez vezetett. 

A társadalmi modell ugyanakkor a 
fogyatékosságot nem egyéni 
problémának tekinti, hanem inkább a 
társadalom által okozott korlátozásnak, 
amely az adott személy számára jelentkező 
akadályokban és egyenlőtlen helyzetekben 
jelentkezik.

Az egyenlőtlen helyzetet okozó akadályok 
fizikai és társadalmi akadályokra bonthatók. 

A fogyatékkal élő személyek vonatkozásában a 
cél a termékekhez, a fizikai környezetekhez és 
a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása, megszüntetve a fizikai és 
társadalmi akadályokat. 

A társadalmi modellből következő  
egyik legfontosabb változás a 
fogyatékkal élő személy fogalmának 
bevezetése volt. 

Ennek megfelelően a kifejezés magja a 
„személy”, amelyhez kapcsolódik a 
„fogyatékkal élő”, mint állapot leírása. 

Az ENSZ Fogyatékkal élő személyek jogairól 
szóló Egyezménye szerint

A fogyatékkal élő személyek közé 
tartoznak azok, akiknek hosszú 
távú testi, szellemi, értelmi vagy 
érzékszervi fogyatékosságaik 
vannak, amelyek a különféle 
akadályokkal kölcsönhatásban 
akadályozhatják teljes és 
hatékony, másokkal egyenlő 
részvételüket a társadalomban”.
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A fogyatékosság osztályozási rendszere
Az Egészségügyi Világszervezet ICF 
(International Classification of Functioning
of Disability and Health) osztályozási 
rendszere  megkülönbözteti az emberi 
képességek csökkenését (fizikai, 
érzékszervi és intellektuális) és a 
betegségeket (fizikai és mentális).

Ezt az osztályozást alkalmazzák világszerte 
az akadálymentes turizmusról és az 
utazók szükségleteiről szóló ajánlásokban, 
standardokban, tanulmányokban, így jelen 
Útmutatónak is ez képezi az alapját. 

A fenti osztályozás mellett ugyanakkor 
fontos azt is szem előtt tartani, hogy nem 
minden fogyatékossággal vagy 
betegséggel élő személy azonos 
tulajdonságokkal rendelkezik, hanem 
bizonyos fokig mindenkinek eltérő igényei 
vannak és eltérő élethelyzetben van, ezért 
piaci szegmensként sem egységes 
csoportot képeznek. 

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a 

korlátozó helyzetek a képességekkel, 
valamint a betegégekkel 
kölcsönhatásban jelennek meg. 

A képességek csökkenése lehet állandó 
vagy átmeneti és azt jelenti, hogy az 
alapvető képességek fejlődése és 
alkalmazása nem biztos, hogy teljes 
mértékben megvalósul vagy valamilyen 
okból megszakad, megtörik, például 
baleset vagy más ok következtében. 

Ennek része a fogyatékosság, amely az 
adott személy állandó állapota és 
amelyre nem létezik gyógymód, 
függetlenül attól, hogy milyen segítő 
eszközök állnak rendelkezésre, amelyek 
egyébként önálló életvitelt tesznek 
lehetővé. 

A képességek csökkenése 
ugyanakkor a környezettel 
kölcsönhatásban okoz 
korlátozó helyzetet, így a 

turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése elősegítheti azt, 
hogy ezen személyek egyenlő 
módon tudják használni a 
turisztikai termékeket, 
szolgáltatásokat és 
környezetet.
A betegségek okozta állapot az emberi 
képességektől eltérően orvosi kezeléssel 
javítható vagy megszüntethető és ezért 
orvosi kezelést is igényelnek. Meglétük 
kezelés mellett eredményezhet a 
környezettel kölcsönhatásban korlátozó 
helyzetet, amely a hozzáférhető környezet 
és szolgáltatások kialakításával 
megszüntethető. 
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A hozzáférhető turizmus fogalma
„A hozzáférhetőség minden 
felelős és fenntartható turisztikai 
politika központi eleme. Ez 
egyszerre elengedhetetlen emberi 
jogi kötelesség és kivételes üzleti 
lehetőség. Ehhez mindenekelőtt 
azt kell megértenünk, hogy a 
hozzáférhető turizmus nem csak a 
fogyatékossággal élő vagy 
speciális igényű személyeket 
szolgálja, hanem mindannyiunk 
számára előnyös.”
Taleb Rifai, az UNWTO főtitkára

A fogyatékkal élők fogalmának tisztázását 
követően nézzük meg, hogy a hozzáférhető 
turizmust hogyan határozhatjuk meg. 

A hozzáférhető turizmusnak ma még nincs 
nemzetközileg elfogadott definíciója, mivel 
maga a koncepció jelentősen fejlődött az 

elmúlt tíz évben. 

Ennek megfelelően a hozzáférhető 
turizmusra számos fogalom és meghatározás 
vonatkozik a nemzetközi gyakorlatban, mi 
ugyanakkor az angol ‚accessible tourism’ 
magyar megfelelőjét, a hozzáférhető 
turizmust alkalmazzuk, ennek inkluzív 
értelmezése miatt. 

A hozzáférhető turizmus  egy korai 
meghatározása szerint  a fogyatékkal élő 
személyek által, szabadidejükben folytatott 
turisztikai tevékenységeket takarja, amely 
lehetővé teszi  ezen tevékenységekben 
történő teljesértékű funkcionális és 
pszichológiai részvételüket,  amely ezáltal 
egyéni és társadalmi  szinten is 
elégedettséget eredményez. 

A fogalom egy későbbi meghatározása már 
kiterjesztett értelmezést jelent, e szerint a 
hozzáférhető turizmus a fogyatékkal élő 
emberek és az idősek független, méltányos 
életvitelének és részvétlének ehetővé tétele 
az egyetemes tervezésen alapuló turisztikai 
termékek, szolgáltatások és környezet révén. 

A kezdeti megközelítés tehát elsősorban a 
fogyatékkal élő emberek turisztikai 
szolgáltatásokban való részvételét  célozta és 
arra irányult, hogy  a környezetben, 
szolgáltatásokban és termékekben jelentkező 
akadályokat megszüntesse. Ez az 
akadálymentességre, mint az akadálymentes 
környezet megteremtésére irányul. 

A fogalom fejlődése során azonban eljutott 
odáig, hogy ma már nem kizárólag a 
fogyatékkal élő utazókra vonatkozik, hanem a 
turisztikai környezet olyan kialakítására, 
adaptálására, hogy az hozzáférhető legyen 
minden csoport számára. 

A jelenlegi tendencia az, hogy a hozzáférhető 
turizmus hatóköre jelentősen bővül. Ennek 
megfelelően bővül az érintett 
népességcsoportok köre, tudatosabban 
figyelembe veszik a fogyatékosság és az 
időskor közötti kapcsolatot, valamint a 
hozzáférhetőséget a lehető legtöbb ember 
számára hasznos módon igyekeznek 
kialakítani. 
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A hozzáférhető turizmus piaca
Ebben fontos szerepet kap az egyetemes 
tervezés elve, amely nem célzott 
akadálymentesítési beavatkozásokra törekszik, 
hanem mindenki számára egyenlően jól 
használható környezetet kíván teremteni. 

Az ennek a törekvésnek megfelelő újabb 
meghatározások szerint a hozzáférhető 
turizmus olyan turizmus, amely mindenki 
számára hozzáférhető, legyen fogyatékkal élő 
vagy nem fogyatékkal élő személy, ideértve a 
mozgáskorlátozottakat, hallás-, látás-, kognitív-
vagy értelmi és pszichoszociális
fogyatékossággal élőket, az idős embereket és 
az átmeneti fogyatékossággal élőket is.

A hozzáférhető turizmus fejlesztése így 
nemcsak az állandó testi fogyatékossággal 
élőknek, hanem a kisgyermekes szülőknek, az 
idős utazóknak, az ideiglenes 
egészségkárosodással (pl. törés) 
rendelkezőknek, valamint ezek útitársainak a 
szükségleteit is figyelembe veszi és ennek 
érdekében az érintett turisztikai szereplők 
között stratégiai együttműködést igényel. 

Az Egészségügyi Világszervezet (TAD, 2019) 
adatai szerint körülbelül 1 milliárd ember él 
fizikai, szellemi vagy érzékszervi 
fogyatékossággal, mi a teljes népesség 
körülbelül 15% -a. A világban a 
fogyatékossággal élők száma növekszik a 
társadalmi-demográfiai változások miatt, mivel 
növekszik a vérható élettartam és korábban 
halálos balaesetek vagy betegségek esteében 
is sokkal nagyobb a túlélés valószínűsége. 
Szoros kapcsolat van az öregedés és a 
fogyatékosság között is, mivel az idős 
embereknek gyakran vannak nehézségeik a 
mindennapi önálló életvitelükben így egy 
személy 14-szer nagyobb eséllyel él 
fogyatékossággal 65 évesen, mint négyéves 
korában. Az ENSZ becslései szerint 2009-ben a 
világon több mint 730 millió 60 évnél idősebb 
ember élt, ami a népesség 10% -ának felel 
meg, és 2050-re 20% -kal nő a 60 éven felüliek 
száma, amely mintegy kétmilliárd ember, 
ennek egyötöde 80 évesnél idősebb.

Az Európai Bizottság (2014) szerint az EU-ban 
2011-ben 138,6 millió különböző fokú 
korlátozással élő személy volt, ebből 80 millió 

fogyatékkal élő, akikhez megközelítőleg 783 
millió utazás kapcsolódott és ezáltal 356 
milliárd euró hozzáadott értéket hoztak létre, 
8,7 millió embernek biztosítva munkahelyet. 

Az előrejelzések szerint 2020-ig ez az igény 
10% -kal, évi 862 millió utazásra nő azonos 
hozzáférhetőségi feltételek mentén, azonban a 
turisztikai attrakciók és létesítmények 
hozzáférhetőségének javulásával évente akár 
1231 millió utazás is megvalósulhat. 

Ennek alapján azoknak az embereknek a 
száma, akiknek valamikor az életükben 
hozzáférhetőségi szükségletük lesz, a lakosság 
30% -át teszik ki, bár a WHO adatai alapján ez 
akár 40% is lehet.  

A hozzáférhető turisztikai szolgáltatások iránti 
kereslet az utazások számát tekintve a teljes 
turisztikai piac 37% -a lehet.

Ezzel szemben jelenleg az idegenforgalmi 
szolgáltatások csupán 9,2% -a felel meg a 
hozzáférhetőség követelményeknek, ami azt 
jelenti, hogy jelentős, 27,8 százalékpontnyi 
kihasználatlan piaci rés van a hozzáférhető 
szolgáltatások terén.
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A hozzáférhető turizmus piaca Magyarországon
Magyarországon a 2016-os mikrocenzus adatai
alapján 408.021 fő jelezte, hogy valamilyen
jellegű fogyatékossággal él, vagyis a
társadalom 4,3 százaléka. A csoport közel felét
a mozgássérültek tették ki, 50.000 főt
meghaladó volt 2016-ban a gyengénlátók, az
értelmi fogyatékosok és a nagyothallók
csoportjai. A leggyakoribb típusokba tartoznak
ezen kívül a súlyos bélszervi fogyatékossággal
élők és a mentális sérültek.

2016-ban a mikroncenzus során megkérdezett,
fogyatékosággal élő személyek fele érezte úgy,
hogy súlyosan korlátozott mindennapi
tevékenységei ellátásában, közel harminc
százalék (28,9%) a korlátozottság mértékét
mérsékeltnek ítélte, 21 százalék pedig nem
érzett korlátokat.

A fogyatékos személyek mintegy 408 ezres
számához képest ugyanakkor 590 ezer fő
vallotta azt, hogy súlyosan illetve 898 ezer,
hogy mérsékelten korlátozza az egészségi
állapota a mindennapi tevékenységében. A
valamilyen korlátozó állapottal élők tehát a
fogyatékkal élők étszámának több mint
háromszorosát és a népesség több mint 15%-
át teszik ki.

Mindez azt jelenti, hogy a jog és az
egészségügyi ellátórendszer által
fogyatékosként definiált társadalmi csoport
nem azonos a korlátozottsággal élők
csoportjával.

A fentiek miatt turisztikai szolgáltatásokra
potenciálisan nyitott célközönség mérlegelése
esetén a társadalom jóval tágabb körét
érdemes/lehet megcélozni olyan üzenetekkel,
amely hangsúlyozza az akadályoktól mentes
hozzáférést.

Bár nem minden fogyatékossággal élő ember
használja az idegenforgalmi forrásokat, sokan
közülük megtehetnék, ha rendelkeznek a
szükséges eszközökkel.
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Az utazók elvárásai és szokásai 
Az utazást lehetővé tevő tényezők
Számos oka van annak, hogy a fejlett 
országokban a fogyatékkal élők életminősége 
jobb, ezért nagyobb arányban vehetnek részt a 
turizmusban:
• Magasabb jövedelmi, amelybe beletartozik 

a szociális segélyezések rendszere és a jobb 
munkaerő-piaci integráció is, 

• Stabil nyugdíjrendszer: stabil jövedelem az 
állami vagy magánnyugdíj-rendszerekből,

• Technológiai fejlesztések: több információ 
és eszköz áll rendelkezésre, amelyek 
megkönnyítik magát az utazást és lehetővé 
teszik élvezzék a turisztikai attrakciókat, 

• Számos fejlett országban részesülnek a 
kifejezetten e népességcsoport számára 
létrehozott és személyre szabott speciális 
szociális programokból, amelyek szabadidős 
és turisztikai, így gyógyturizmus programok 
igénybevételét is lehetővé teszik 
támogatott, szervezett formában 

• Több szabadidő és jobb hozzáférés: sok idős 
ember érzi úgy és teheti meg, hogy a 
felszabadult idejét utazással tölti

Utazással kapcsolatos elvárások 
Minden turista minőségi szolgáltatást igényel 
és ez a minőség ma már magában foglalja a 
hozzáférhetőséget is. Ezek a szigorúbb 

elvárások az utazás minden vonatkozásában 
megjelenhetnek, ideértve a tájékozódás, az 
utazás, a kommunikáció, a táplálkozás, az 
egészség, a személyes szolgáltatások kapcsán a 
hozzáférhetőség tekintetében támasztott 
magasabb elvárásokat, igy maga az úticél 
kiválasztása közvetlenül attól függ, hogy ez 
megfelel-e az igényeknek. 
Utazási szokások 
A fogyatékkal élők turisztikai és rekreációs 
szokásai   alapján a három leggyakoribb 
fogyatékossági csoportban 
(mozgáskorlátozottak, látássérültek, 
hallássérültek) a megkérdezettek legalább 
kétharmada részt vett valamilyen belföldi 
utazáson a kutatást megelőző két évben, felük 
többször is. 
A belföldi utazásoknál leggyakoribb kirándulási 
formák az egynaposak, kétharmaduk nem 
töltött ennél több időt a meglátogatott 
desztinációban. Mindhárom csoportról 
elmondható, hogy leggyakrabban a család, 
vagy barátok befolyásolják az úticél és a 
program kiválasztását és legtöbben családdal 
barátokkal is utaznak. Gyakran említették a 
válaszadók, hogy utaztak már együtt más 
fogyatékos személyekkel. A fogyatékosság 
típusától függően eltérő közlekedési eszköz 
jellemző, a látássérültek legtöbben a 

tömegközlekedést vették igénybe, a 
mozgássérülteknél jellemző volt még a saját 
gépkocsi használata. 
A fogyatékosság típusától függően más-más 
nehézségeket neveztek meg a válaszadók. 
Közös pont volt a szolgáltatók 
információhiánya, illetve az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos fogalmak 
ismeretének hiánya. A mozgássérültek 
háromnegyedének akadt problémája a szállás 
akadálymentességével, kétharmaduknak a 
közlekedési eszközökkel, a látássérültek 
hasonlóan magas arányban szembesültek 
valamilyen akadállyal ezeknél a 
szolgáltatásoknál. A hallássérültek fele 
számára a helyiekkel való kommunikáció 
jelentett kihívást.    
Fontosnak tekintették az elemzők olyan 
adatbázis létrehozását, amely az 
akadálymentesség szempontjait figyelembe 
véve, minden információt tartalmaz az egyes 
szolgáltatókra nézve. A szakértők szerint 
ugyancsak fontos lenne a turisztikai ágazatban 
a szolgáltatók szakmai fejlesztése, 
ismereteinek bővítése és érzékenyítése. 
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Az egyetemes tervezés alkalmazása
Az egyetemes tervezés egy olyan környezet 
megtervezését és kialakítását jelenti, amely 
életkortól, képességtől vagy a fogyatékosság 
mértékétől függetlenül minden ember 
számára a lehető legnagyobb mértékben 
elérhető, megérthető és használható. A 
környezetet (vagy ebben bármely épületet, 
terméket vagy szolgáltatást) úgy kell 
megtervezni, hogy minden olyan ember 
igényeit kielégítse, aki használni kívánja, tehát 
nem csak a fogyatékossággal élő célcsoportét. 
Az egyetemes tervezés során figyelembe kell 
venni a különböző célcsoportok eltérő igényeit 
és képességeit, így lehetőség szerint mindenki 
által egyformán jól és egyszerűen használható 
termékeket, szolgáltatásokat és környezetet 
hova létre.  
Az egyetemes tervezés kétszintű megközelítést 
alkalmaz:

• Felhasználói szempontú tervezés: a mindenki 
által, általánosan használt termékek, 
szolgáltatások és épített környezet elérhetővé 
tétele a lehető legtöbb ember számára, 
valamint 

• Testreszabott tervezés: az egyes felhasználói 
csoportok általi, ill. az ezekhez való 
alkalmazkodás minimalizálása, tehát a 
termék, környezet használata ne jelentsen 

aránytalan alkalmazkodási nehézséget, ill. 
aránytalan nehézség által használható legyen. 

Ennek megfelelően nem minden esetben 
várható, hogy  lehet olyan tervezési megoldást 
találni, amely megfelel a lakosság 100% -nak. 
A cél inkább az, hogy minden esetben meg kell 
vizsgálni, melyek azok a megoldások, amelyek 
a lehető legtöbb ember igényét kiszolgálják 
elfogadható kompromisszum mellett, anélkül, 
hogy a szolgáltatás minőségét ez 
veszélyeztetné.

Az egyetemes tervezés ennek 
érdekében 7 elvet határoz meg: 
1. elv: méltányos felhasználás
2. elv: A használat rugalmassága
3. alapelv: Egyszerű és intuitív 
használat
4. alapelv: Érzékelhető információk
5. alapelv: Hibatűrés
6. elv: Alacsony fizikai erőfeszítés
7. alapelv: A megközelítés és a 
használat mérete és területe

Akadálymentes, 
esztétikus, mindenki által 
egyenlően használható
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A hozzáférhető turizmus 
célcsoportjai
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A motoros képességek csökkenésével élő látogatók szükségletei
Motoros képességek csökkenésével élő, 
mozgáskorlátozott látogatók 
A motoros képességcsökkenés 
(mozgáskorlátozottság) a fizikai képességek 
részleges vagy teljes elvesztése, amely 
magában foglalja a járást, az 
egyensúlyérzékelést, a tárgyak megtartásának 
és mozgatásának képességét, a húzást, a 
tolást, az emelést és a tárgyak elérését. A napi, 
így a turisztikai szolgáltatások során is 
előforduló rutin tevékenységek szükségessé 
teszik több ilyen készség használatát. A 
mozgáskorlátozottság lehet akár veleszületett, 
betegség vagy baleset kapcsán szerzett vagy az 
öregségi folyamat során kialakuló. A 
mozgássérült látogatók akadálymentes 
hozzáféréséhez a következőkre lehet szükség:
• Egyértelmű előzetes tájékoztatás a 

lehetséges akadályokról több 
kommunikációs csatornán (közösségi 
oldalak, internet);   

• Az akadálymentesített létesítményekhez 
való eljutásnak közvetlennek és magának is 
akadálymentesnek kell lennie;   

• Akadálymentes parkolás;   
• Akadálymentes belső épített környezet, 

valamint az akadálymentes mozgást segítő 

speciális berendezések vagy berendezések.   
A gyalogos közlekedéssel kapcsolatos 
nehézségek eltérő fokúak lehetnek, mivel 
különböző károsodásokból vagy okból 
eredhetnek, így van, akinek korlátozott a 
mozgása, de képes önállóan haladni, van, 
akinek a szintek közötti, a nem vízszintes 
talajon vagy a lépcsőn történő közlekedés okoz 
nehézséget, míg mások egyáltalán nem 
képesek önállóan gyalogosan mozogni. 
Az egyensúlyérzék, az állóképesség és a 
koordináció romlása jellemző az idősebb 
esetében, de ide tartoznak a gyermekek is. 
Ez abban nyilvánul meg, hogy az illető nem tud 
hosszabb ideig önállóan járni vagy állni, 
gyorsan elfárad, lassan mozog, nagyobb 
valószínűséggel megcsúszik, elesik és 
megsérül.
Javaslatok a mozgáskorlátozottak 
közlekedésének megkönnyítésére: 
• Biztosítsanak helyben elérhető, 

kölcsönvehető segédeszközöket, például 
mechanikus vagy elektromos kerekesszéket, 
mankót, járókát / sétabotot.   

• A mozgáskorlátozottak egyszerre csak rövid 
távolságokat tudnak megtenni, ezért  
hosszabb (akár épületen belüli) közlekedő 

útvonalak mentén szükségük lehet olyan 
pihenőkre, ahol megállhatnak pihenni vagy, 
hogy nyerjenek egy kis erőt.   

• Tekintettel arra, hogy a mozgáskorlátozottak 
számára jellemzően akadályt jelentenek a 
szintbeni különbségek, ezért az épület 
jellegétől és a forgalomtól függően 
biztosítani kell a vízszintes, külön rámpa 
nélküli közlekedést, vagy amennyiben ez 
nem lehetséges, úgy állandó vagy mobil 
rámpákat vagy emelő szerkezetet kell 
biztosítani. 

• A lépcsőkön nagyobb forgalom esetén 
mindkét oldalon szükséges lehet rámpa és 
korlát, ill. középen elhelyezett korlát.   

• Nem csak a szintbeni különbségek fontosak, 
hanem ez egyenetlen felületek vagy a laza 
járófelületek is akadályt jelentenek, ezért 
egyenletes és csúszásmentes járófelületet 
kell kialakítani.    

• A kölcsönözhető eszközök mellett gyakran 
szükség van egy további személyre, aki segít 
a mozgáskorlátozott személynek a 
közlekedésben, ezért a személyzetből is kell, 
hogy legyen erre kiképzett és elérhető 
személy.
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A motorikus képességcsökkenés további következményei
A mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos 
nehézségek nem csak a közlekedést 
akadályozzák, a karok, a kezek vagy az ujjak 
mozgatásával kapcsolatos problémákat is 
magukban foglalják és un. manipulációs 
(finommozgások, markolás, fogás stb.) 
problémákat is okoznak. 
A problémák sokrétűek lehetnek, ide tartozhat 
egy ideiglenes törés, egy krónikus ízületi 
gyulladás vagy tartósabb fogyatékosság is. A 
tárgyak, eszközök (ez lehet például egy gomb, 
kilincs, csap stb.) elérésének képessége függ a 
személy magasságától, a felső végtagok 
használatának képességétől és az 
egyensúlytól, valamint az adott személy 
erőkifejtési képességétől és finommotorikus 
képességeitől. 
Ezen problémák azt eredményezik, hogy a 
mozgáskorlátozott személy nem vagy nem 
biztonságosan képes az átlagos látogató 
számára könnyen elérhető tárgyak, eszközök 
megfogására, kezelésére, egyáltalán elérésére. 
Ez egyrészt használati problémát okoz, 
másrészt balesetveszélyt is hordoz, ezért a 
környezetet úgy kell kialakítani, hogy a 
használati tárgyak, eszközök könnyen 
elérhetők legyenek, biztonságosan és többféle 
módon meg lehessen őket fogni és könnyű, 

egyszerű kezelhetőséggel rendelkezzenek, 
amely a lehető legkisebb erőkifejtést igényli. 
Az eszközöket akkor éri el könnyen, 
kényelmesen egy személy, ha ez nem teszi 
szükségessé a nyújtózkodást vagy a derék 
hajlítását. Ezért különösen a jelző 
berendezéseket (pl. bejárat nyitó / 
kommunikációs panel) telefonokat, 
íróasztalokat és pultokat, elektromos és egyéb 
szervizvezérlőket, csapokat, kilincseket, 
bútorokat stb. könnyen elérhető helyen kell 
elhelyezni. 
A kerekesszéket használók számára a könnyen 
elérhető távolság az üléshelyzettől függően 
változhat. Ahol például az adott tárgy, 
eszközegy íróasztalon vagy pulton van, ennek 
elérését korlátozza a kerekesszék 
kartámaszának kialakítása. Ilyen esetben az 
asztalokat vagy pultokat úgy kell kialakítani, 
hogy egyrészt a felület (pl. asztallap) megfelelő 
magasságban legyen, másrészt a 
kerekesszéket használó látogató lábai a felület 
alatt helyezkedhessenek el. 
Érdemes arra is gondolni, hogy nem kizárólag 
a kerekesszékkel közlekedők számára kell a 
különböző eszközök könnyű elérését 
biztosítani, hanem a már említett más 
mozgásszervi betegséggel élők részére, ill. az 

átlagostól eltérő magasságú személyek részére 
is! 
Nagyobb testalkatú személyek számára szintén 
nehézséget jelenthet az ülés vagy a zárt térben 
való mozgás, adott esetben nehezen tudnak 
szintek között haladni, ami különösen 
vészhelyzet esetén okozhat problémát.
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Az érzékszervi fogyatékossággal élő látogatók igényei
Érzékszervi korlátozottsággal élő látogatók
Egy vagy több érzékszerv - látás, hallás,
tapintás, ízlelés és szaglás – károsodása
csökkenti az adott látogató képességét, hogy
megfelelően legyen képes érzékelni és
megérteni különböző helyzeteket és
cselekedni ezekben.
Jellemzően, ha az egyik érzékszerv sérült, az
egyén bizonyos mértékig megtanulja a
fogyatékosság „kompenzálását” a fennmaradó
érzékszervek használatának fejlesztésével,
amely segítik őt a kommunikációban, a
tájékozódásban és a napi tevékenységek
önálló elvégzésében és a tájékozódásban.
Különösen azoknál a személyeknél azonban,
akiknek az életük későbbi szakaszában sérül
egyik érzékszervük, ez a kompenzáció nem
fejlődik ki és a sérülés jelentősen korlátozhatja
őket mindennapi életvitelükben.
Az érzékszervi fogyatékossággal élő emberek
életvitelét speciális segítő technológiák
támogatják, amelyek segítik őket a másokkal
való kommunikációban, vizuális vagy hang
üzenetek értelmezésében, a tájékozódásban
és a mozgásban.
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Látássérült látogatók szükségletei
A látási problémák a teljes hiányától a 
látáscsökkenés különböző fokáig és típusáig 
változhatnak. A látássérültek más 
érzékszervekre is támaszkodhatnak (például 
érintés, hallás és szaglás) környezetük jobb 
érzékelése érdekében.
A látássérültek számára akadályt jelenthet a 
gyalogos közlekedés, a szintbeni változások, a 
durva és egyenetlen talaj és az akadályok 
kikerülése. A látássérült emberek többféle 
veszélynek vannak kitéve, ideértve a 
közlekedési útvonalakon való elesést vagy 
azokról való leesést, a lépcsőkön való 
megbotlást és az azokról való leesését, a 
jelöletlen tárgyakba való ütközést vagy a forró 
vagy éles tárgyakkal, felületekkel való véletlen 
érintkezést és az ebből adódó sebesüléseket. 
Amennyiben a látássérülés együtt jár 
egyensúlyi problémával, úgy az egyén fokozott 
kockázatnak van kitéve 
A látássérült látogatók (nemcsak vakok) 
egyrészt fehérbot segítségével észlelhetik az 
útvonalon található akadályokat, másrészt 
vannak, akik vezető kutyát (szolgálati állatot) 
használnak, hogy segítse őket a 
tájékozódásban és figyelmeztesse őket a 
veszélyekre. A vakvezetők kutyák 
behozatalának lehetősége, a számukra 
rendelkezésre álló eszközök, ellátás (pl. 

szükség esetén állatorvos elérése, biztosítása) 
a látássérült emberek számára rendkívül 
fontos szolgáltatás és látogatást megelőző 
információ!
A látássérültek fogadásával kapcsolatos 
lehetőségek: 
• A látássérültek számára fontos a környezet 

minél könnyebb érzékelése, ezért a 
letisztult, kontrasztos, minél kevésbé 
komplex egy felület és általában az őket 
körülvevő környezet, annál jobban tudnak 
tájékozódni. 

• A figyelmeztető hangok, a járófelület 
anyagának megváltozása, valamint akár az 
illatok segítik őket a tájékozódásban, ezért 
ezeket célszerű tudatosan alkalmazni és 
kommunikálni a részükre.    

• A Braille-írás vagy a felületből kiemelkedő 
szövegek is hasznosak, főként a nagyfokú 
látáskárosodással élők számára.   

• A látássérült embereknek több verbális 
információra és részletesebb, pontosabb 
leírásra lehet szükségük, és nem szabad 
elfelejteni, hogy a testbeszédet nem tudják 
értelmezni, ezért erre ügyelni kell a 
kommunikáció során!   

• A látássérült emberek személyes 
kommunikáció kezdete előtt nem feltétlenül 

érzékelik, hogy valaki beszélgetést szeretne 
kezdeményezni, ill. kivel beszélnek, ezért 
fontos, hogy a szolgáltató munkatársa a 
kommunikáció megkezdése előtt mutassa 
be magát, vagy próbálja felhívni az illető 
figyelmét. Ellenkező esetben a látogató 
megzavarodhat, hogy ki beszél hozzá vagy 
hogy egyáltalán hozzá beszélnek-e. 
Hasonlóképpen, ha a munkatárs segít az 
illetőnek egy tevékenység elvégzésében, 
előtte és közben tudassa vele, hogy mit fog 
csinálni, ill. ha valaki közben belép vagy 
elhagyja az adott helyiséget, akkor ezt is 
kommunikálni kell. 

• Egy tárgy helyzetének leírásakor hasznos 
lehet egy példát, referencia tárgyat 
használni, például az óramutató 
helyzetének megfelelően azonosítani a 
tárgyak helyét. 

• Az audióüzenet kulturális örökség 
bemutatása, tájékozódás, használati 
utasítások vagy vészhelyzetek esetén 
nagyon jól használhatók. 

• Veszély esetén megfelelő tapintható és / 
vagy hangos figyelmeztetéseket kell 
alkalmazni, például forró felület, folyadék, 
esés veszélye, vészhelyzet esetén.   

. 
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Hallássérült látogatók
A halláskárosodás egyike azoknak a rejtett 
károsodásoknak, amelyek első pillantásra 
láthatatlanok. Jelenthet részleges vagy teljes 
halláskárosodást, így az érzékelhető hangerő, 
hangmagasság és intenzitás személyenként 
változó.
A hallássérült látogatók hozzáférését 
különösen a kommunikáció és az 
információkhoz való hozzáférés terén kell 
elősegíteni. 
Azok a személyek, akik jelentős fokú 
hallássérüléssel születtek, többnyire jelzéssel 
kommunikálnak . A siketek közösség által 
használt jelnyelvek országonként eltérőek, 
ezért fontos tudni, hogy a siket látogatók 
melyik jelnyelvet használják tolmácsolási 
célokra. Akik hallássérültekként születnek, az 
írott nyelv alkalmazása kapcsán is 
nehézségekbe ütközhetnek.
A halláskárosodással rendelkező emberek 
többsége későbbi életében szerez 
halláskárosodást, ezért nem valószínű, hogy 
jártasak a jelnyelvben, hanem leginkább 
írásos formában tudnak jól kommunikálni és 
megérteni üzeneteket.
Gyakran megtartják beszédkészségüket, így 
viszonylag jól képesek kommunikálni 
másokkal. A hallássérültek fogadásával 

kapcsolatos szempontok: 
• Előfordulhat, hogy a hangosbemondó 

rendszereken megtett bejelentéseket, 
figyelmeztetéseket nem hallják és nem értik 
megfelelően, ezért fontos az írott 
kommunikáció (pl. képernyőkön). 

• A verbális kommunikáció különösen nehéz 
számukra zajos környezetben, így a 
helyiségek akusztikai tulajdonságai 
befolyásolják a hallássérültek megértési 
képességét.    

• Az üzenetek, feliratok olvasása kritikus 
számukra, ezért fontos ezek megfelelő 
megvilágítása.   

• Indukciós hurok alkalmazása elősegíti a 
hangok felerősítését, ezáltal segíti a verbális 
kommunikációt a személyzet és a hallássérült 
vendégek között. 

• Mivel egyes esetekben, például nyelvi 
nehézségek miatt, akadályokba ütközhet az 
írott kommunikáció, ezért a megértést 
lényeges piktogramokkal és rajzokkal 
segíteni.   

• A csak hangriasztásokon alapuló 
vészjelzéseket a siketek vagy hallássérültek 
nem vagy nem időben fogják észlelni 
(különösen éjszaka), ezért fontos, hogy a 

különböző vészjelző berendezések 
fényjelzéseket is képesek legyenek kiadni. 
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További érzékszervi fogyatékkal élők igényei
A taktilis (tapintási) érzékelés zavarai 
A károsodott vagy csökkent tapintás 
érzékeléssel élő emberek közé tartoznak azok, 
akiknek idegkárosodása, bénulása vagy 
végtaghiánya lehet. 
Problémáik lehetnek bármilyen tárgy, felület 
érzékelésével és így használatával. Az 
érzékelési problémák jelenthetik azt, hogy az 
adott személy valamely bőrfelületén, 
testrészén nem érzékel semmit, vagy éppen 
tévesen érzékel jelenségeket. 
Az érzékelés hiánya befolyásolhatja például az 
érintőképernyők vagy más, olyan eszközök 
használatának képességét, amelyek esetében 
fontos a tapintás. 
A szolgáltatónak elsősorban azt kell elkerülnie, 
hogy a tapintási érzékelés problémái miatt a 
nagyon éles, nagyon meleg vagy nagyon 
hideg tárgyak sérülést ne okozzanak a 
látogatónak, mivel nem megfelelően érzékeli 
ezeket.
Szaglással és ízleléssel kapcsolatos akadályok
Azok a látogatók, akiknek sérült a szaglásuk és 
az ízlelésük, hasonló problémákat 
tapasztalhatnak az érzéki érzékelésük hiánya 
miatt. 
A szaglás / ízérzés hiányával járó fő veszélyek 

abban rejlenek, hogy nem reagálnak 
megfelelően a mérgező anyagokra, egyéb 
veszélyes, a levegőben lévő szennyező 
anyagokra vagy a tűz által okozott füstre.
Ennek megelőzése érdekében biztosítani kell, 
hogy a vendégek több fajta jelzés 
segítségével értesüljenek az olyan 
vészhelyzetekről, mint a tűzvész, füst vagy 
esetleges egyéb vegyi szennyezés. 
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A kognitív nehézségekkel élő látogatók az 
információkat, utasításokat nem ugyanolyan 
sebességgel és módon dolgozzák fel, mint a 
többi ember és ez az információhiány 
veszélyhelyzetet, a másoktól való leszakadást 
(pl. egy túrán) vagy egyszerűen csak csökkent 
látogatói élményt eredményeznek. 
A kognitív képességcsökkenés egyik formája a 
memóriavesztés, demencia.  A 
memóriaproblémákkal küzdő látogatók 
megzavarodhatnak, ha nem egyértelmű 
információval találkoznak és nem 
gondoskodnak róluk, nem segítik őket. Ez 
fokozhatja szorongásukat és így még kevésbé 
tudnak követni bonyolult információkat vagy 
hosszú utasításokat. 
A kognitív zavarokkal küzdők a betegség vagy 
állapot egy bizonyos fokáig gyakran 
megpróbálják elrejteni a tüneteiket, de ez 
nem jelenti azt, hogy a fenti leírt problémák, 
kockázatok ne állnának fent. Ennek kapcsán az 
alábbi szempontok figyelembevétele javasolt: .
• A kognitív problémákkal küzdők segítségre 

és az üzenetek, kommunikáció 
egyszerűsítésére szorulhatnak 

• Fontos, hogy a személyzet tisztában legyen 
ezen problémák jellegével, képes legyen 
felismerni, hogy esetleg kognitív 

problémával rendelkező vendéggel 
találkozott és ennek megfelelően támogató 
módon viszonyuljon hozzájuk abban az 
esetben is, ha a vendég részéről esetleg a 
probléma jellegéből adódó agresszióval 
vagy meg nem értéssel találja szembe 
magát,

• Érdemes jeleket, szimbólumokat és 
piktogramokat, valamint nagyon könnyen 
olvasható és érthető szövegeket, feliratokat 
használni,   

• Különösen az idősebb emberek memóriája 
korlátozott lehet, és nehézséget okozhat 
számukra új információk befogadása, ezért 
célszerű tömör, rövid, viszonylag gyakori 
üzeneteket közvetíteni. 

• A térképeken (pl. épület alaprajza) 
egyértelműen fel kell tüntetni az adott 
személy helyzetét

• A közlekedő utak mentén érdemes könnyen 
érthető jelzéseket, információkat 
alkalmazni, pl. tapintható, grafikus és 
hangjelzések 

oooooo

Kognitív problémákkal élő látogatók 
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További korlátozó állapotok
Allergiák és egyéb érzékenységek 
Az allergia típusa és mértéke egyénenként 
változó lehet, az enyhe irritációtól a súlyos 
mérgezésig és akár halált okozó állapotig is 
terjedhet. Az allergiás reakciók közé tartozik az 
orr váladékozása és a könnyezés, az 
állóképesség elvesztése, az eszméletvesztés 
valamint a légzési problémák, amelyek akut 
állapotot is okozhatnak. Ezek megfelelő 
kezelése és elkerülése érdekében a 
következőket javasolt figyelembe venni: 

• A személyzetet ki kell képezni az allergiás 
reakciókkal kapcsolatos kockázatokra és ezek 
kezelésére. Az allergiákat proaktívan és 
tudatosan kell kezelni, azaz egyrészt 
tudatosítani kell a lehetséges allergéneket, 
másrészt proaktívan kell fellépni ezek 
minimalizálása és az allergiás reakciók 
jelentkezése esetén.    

• Lényeges pontos tájékoztatás nyújtása az 
allergénekről, különösen az ételallergiák 
vonatkozásában. Meg kell határozni azt is, 
hogy az allergénekkel kapcsolatos kérdésekre 
ki tud megbízható választ adni, ki ellenőrzi az 
allergének jelenlétét és milyen lépéseket kell 
betartani az élelmiszerek, összetevők közötti 
érintkezés elkerülése érdekében, valamint 
hogyan kezeljék az alkalmazottak az allergiás 

reakciókat.      
Epilepszia
Az epilepszia egy neurológiai rendellenesség, 
amelyet epilepsziás rohamok jellemeznek. 
A hirtelen eszméletvesztéssel járó rohamok 
miatt az illető megsérülhet, elájul, eleshet 
vagy valamilyen tárgyba beütheti magát. 
A roham többnyire néhány percig tart és 
spontán abbamarad, azonban amikor az illető 
magához tér, zavart lehet és dezorientált. 
Az epilepsziában szenvedőknek rendszeres és 
elegendő alvásra, pihenésre, elegendő 
folyadékra van szükségük, kerülniük kell a 
túlhevülést, a rohamokat kiváltó helyzeteket 
és helyeket (alváshiány, fáradtság, 
éghajlatváltozás, stressz, erős és villogó fények 
stb.). 
Az epilepsziás rohamok kezelése érdekében 
fontos, hogy a személyzet tagjai képesek 
legyenek felismerni epilepsziás tüneteket és 
biztosítani a szükséges segítséget az ilyen 
esetben. 
Beszédzavar
A beszédzavar minden formája nehézséget 
okozhat a másokkal való kommunikáció során, 
ami félreértéshez és akár ahhoz vezethet, hogy 
veszély esetén nem képesek értesíteni a 

személyzetet vagy jól leírni a problémát. Ezt 
turisztikai létesítményekben egyrészt 
piktogramokkal, jelekkel, másrészt a 
személyzet felkészítésével lehet kezelni arra, 
hogy milyen praktikus eszközökhöz nyúlhatnak 
ilyen esetben (pl. papír és ceruza). 
Nyelvi nehézségek 
A nyelvi nehézségek miatt lehet, hogy egy 
látogató nem érti a beszéd vagy a szöveg 
jelentését, és emiatt nem érti meg a 
figyelmeztetéseket, utasításokat. 
Fontos megbizonyosodni arról, hogy a látogató 
valóban megértette a szabályokat, kéréseket, 
tájékoztatást stb., és amennyiben kétség 
merül fel érdemes egy fordítóalkalmazást 
használni vagy veszélyhelyzet esetén hivatalos 
nyelvi asszisztenciát igénybe venni és erre 
felkészíteni a személyzetet. 
A különböző jelzések esetében pedig 
gondoskodni kell arról, hogy a különböző 
nyelvi változatok egyaránt jól láthatók 
legyenek
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Idősek 
Az emberi populáció várható átlagos 
élettartama egyre nő. Ezzel együtt az aktív 
életet követően az időskorban egyre többen 
élnek a bővülő szabadidős és utazási 
lehetőségekkel, mindeközben azonban 
különböző képességeik fokozatosan 
csökkennek. 
Az idős utazók számára nagyon fontos, hogy 
elegendő információt kapjanak: részletes 
információkat magáról a helyről, a szállításról, 
a nyújtott szolgáltatásokról és a környékről, 
beleértve az egészségügyi ellátás 
elérhetőségéről szóló információkat. 
Az idegenvezetők és más vezetők jellemzően 
jelvényeket, színes ruhákat vagy egyéb jól 
azonosító kellékeket / jelzéseket 
használhatnak az együtt utazó csoportok 
tagjainak összetartása és a csoporttól való 
elszakadás megelőzése érdekében. 
Az idősek nagyobb eséllyel szenvednek 
krónikus betegségben, nagyobb eséllyel romlik 
hallásuk és a látásuk és fizikai képeségeik. Az 
idősek támogatása érdekében a következő 
szempontokat javasolt figyelembe venni:  
• Türelmesnek kell lenni és több időt kell 

szánni a kommunikációra.   

• A fontos információkat meg kell ismételni 
és írott információ esetében aláhúzni. 

• 24 órás elérhetőség, ügyelet biztosítása  
• A személyzet legyen tisztában az orvosok / 

gyógyszertárak elérhetőségével, 
nyitvatartásával, 

Gyermekek
A gyermekek észlelése sajátos, ezért a nekik 
szóló kommunikációt, programokat ehhez 
szükséges igazítani.  
A 7 évesnél fiatalabb gyermekek szeretnek 
játszani, gyakran ismételni ugyanazokat a 
dolgokat, kíváncsiak, de figyelemtartásuk még 
rövid. 
A 11 év alatti gyermekek szeretnek új dolgokat 
tanulni és újszerű tevékenységeket folytatni, 
és figyelemtartásuk is jobb. Fontos biztosítani, 
hogy a környezet biztonságos legyen a 
gyermekek számára és igazodjon életkori 
sajátosságaikhoz. 
Ennek érdekében a következő szempontok 
figyelembevétele javasolt: 
• A falak, korlátok kialakítása ne ösztönözze 

gyerekeket arra, hogy felmásszanak rájuk és 
védje őket az esetleges áteséstől,   

• Az ablakok és felső emeleti ajtók esteében 
olyan biztonságos zárat kell használni, hogy 
a gyerekek nem férhessenek hozzá.   

• Hasznos kialakítani egy gyereksarkot és 
nagyobb létesítmény esetén a gyermekeket 
felügyelő animátort is alkalmazni,

• A nyílt, mély vízfelületeket területeit el kell 
keríteni, a gyermekektől és fel kell hívni arra 
a látogatók figyelmét, hogy a gyermekeket 
nem szabad felügyelet nélkül hagyni a víz 
közelében. 

Idősek és gyermekek 
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A turisztikai szolgáltatások 
hozzáférhetősége az 

ügyfélút mentén
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A hozzáférhető turizmus fejlesztése szolgáltatásonként
A hozzáférhető turizmus fejlesztése ügyfélút 
szemléletben történik, azaz a  tájékozódástól, 
a megérkezésen át a szolgáltatások 
megvalósításáig. 
Az ügyfélút szemlélet alkalmazása során 
észrevehetjük, hogy a hozzáférhetőséggel 
kapcsolatos számos szempont megegyezik az 
egyes szolgáltatás-típusok esetében, más 
szempontokat viszont csak meghatározott 
szolgáltatások esetében kell alkalmazni vagy 
másként kell őket alkalmazni. 
A kommunikációra, megközelítésre, kiszolgáló 
helyiségekre vonatkozó szempontok például 
hasonlóan alkalmazhatók különböző 
létesítmények esetében, ezzel szemben a 
vendégszobák kialakítására és 
kommunikációjára vonatkozó szempontok 
értelemszerűen csak szálláshelyek esetében 
érvényesek.
Ugyancsak lehetnek eltérések a létesítmények 
jellegétől függően, így például történelmi 
épületek esetében korlátozottabbak lehetnek 
egyes lehetőségek, azonban ezeket is 
lehetséges más módon kompenzálni.
A létesítmények, szolgáltatások közötti 
eltérések esetében is érdemes figyelembe 
venni, hogy az előzetes kommunikáció 
rendkívül fontos, például ha a látogató előre 

tudja, hogy valamilyen okból egy attrakciónak 
egy részét érheti csak el, úgy ezzel számol és a 
tényleges élmény meg fog felelni a 
várakozásnak. 
Az előzetes kommunikáció mellett szintén 
lényeges a munkatársak képzése, a megfelelő 
helyszíni kommunikáció, a különbségek 
kezelésének képessége és a gyakorlati 
segítségnyújtás érdekében. Ezzel számos olyan 
akadály leküzdhető, amelyet az információ és 
a segítség hiánya okoz! 
Az útmutatóban a területenkénti fontosabb 
eltéréseket az ügyfélút egyes szakaszainál, 
valamint külön is feltüntetjük. 
Ebből a szempontból az útmutató 
iránymutatást ad az egyetemes tervezés elvei 
mentén történő kialakításhoz is, amely 
elsősorban új beruházás vagy átalakítás esetén 
releváns, mindemellett azonban javaslatokat 
ad a kisebb léptékű, adott célcsoportot 
megcélzó beavatkozásokra is. Utóbbiak 
kivitelezése képessé teszi arra a szolgáltatót, 
hogy akár nagyobb beruházás nélkül is 
elinduljon a hozzáférhető turisztikai 
szolgáltatóvá válás útján, a későbbiekben 
folyamatosan fejlesztve a hozzáférhetőséget. 
A hozzáférhetőség ennek megfelelően több 
szinten valósulhat meg: 

Az 1. szint a teljes létesítmény egyetemes 
tervezés elvei alapján történő kialakítását 
jelenti, gyakorlatilag minden célcsoport 
számára, 
A 2. szint a teljes ügyfélút mentén történő, 
célzott beavatkozásokat jelent, részben 
kompromisszumos elérhetőséget biztosítva 
A 3. szint kisebb beavatkozásokat jelent, egy-
egy célcsoport esetében. 
A teljes ügyfél út szemlélet független 
ugyanakkor a célcsoportok körétől és attól, 
hogy a létesítmény egésze az univerzális 
tervezés elveit tükrözi vagy célzott 
beavatkozások történtek. 
Például, egy antiallergén környezetet biztosító 
létesítmény esetében a kifejezetten erre 
vonatkozó előzetes tájékoztatás, helyszíni 
tájékoztatás, szolgáltatásnyújtás egyaránt 
megvalósul. 
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A hozzáférhető turizmus ügyfél élménye: a látogatói (ügyfél) út szemlélet
Bármilyen szolgáltatás esetében, az ügyfelek 
élményét nem csak a szolgáltatás egy adott 
eleme határozza meg, hanem   az élmények 
összessége. 
Az ügyfelek tulajdonképpen egy utat járnak 
be, amely a tájékozódásnál kezdődik, 
magában foglalja a helyszíni szolgáltatásokat 
és a későbbi kapcsolattartást is. 
Az ezek során keletkező élmények egymásra 
épülnek és együttesen határozzák meg, hogy 
egy ügyfél milyen mértékben lesz elégedett a 
szolgáltatással. 
A szolgáltatás során azonosítani tudjuk 
azokat a felületeket, ahol a szolgáltató és az 
ügyfél érintkezik, ezek az un. érintkezési 
pontok (touch point). 
Az érintkezési pontok lehetnek humán, fizikai 
és technológiai felületek. A szolgáltatási 
élményt úgy tudjuk optimalizálni, ha vizsgáljuk 
egyrészt az ügyfél által bejárt út egyes 
állomásainak kapcsolatát, másrészt az egyes 
állomásokon szerzett élményt az említett 
három dimenzió szerint. 
is jelenthet. Forrás:https://boagworld.com/audio/customer-journey-

mapping/

Érzelmi állapot, 
elégedettség

Cselekmények

Folyamat
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A hozzáférhető turizmus ügyfél út

Meg-
érkezés

Tájé-
kozódás

Helyszíni 
tartózkodás

Környék 
meg-
látogatása

Távozás

Az ügyfél út egyes állomásainak kapcsolatát fontos 
megérteni. A szolgáltatással való elégedettség 
ugyanis nem pusztán önmagában áll, hanem a 
várakozások és a tényleges tapasztalat kapcsolata 
határozza meg. A szolgáltatást megelőző 
kommunikáció szerepe ebből a szempontból 
meghatározó. 
A részletes, jól érthető tájékoztatás bizalmat ébreszt 
és az ügyfél ezt fogja elvárni a szolgáltatás teljes 
folyamat során. A nem megfelelő, hiányos 
kommunikáció viszont azt eredményezheti, hogy az 
ügyfél nem veszi igénybe a  szolgáltatást, noha adott 
esetben lehet, hogy a helyszíni szolgáltatás színvonala 
jobb, mint maga a kommunikáció. 
A fogyatékossággal élő személyek esetében mindez 
fokozottan igaz, a megfelelő tájékoztatás számukra 
létfontosságú. Ha egy szolgáltatás nem 
akadálymentesített, az nem pusztán egy rossz élményt 
jelent, hanem megakadályozza őket a szolgáltatás 
igénybevételében és tényleges biztonsági és 
egészségügyi kockázatot is jelenthet. 
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Tájékozódás
A fogyatékkal élő vendégekkel az első 
kapcsolat akkor jön létre, amikor ők még az 
utazásukat tervezik. Ebben a fázisban a 
szolgáltató részéről a legfontosabb teendő: 

• Érthető, naprakész marketing 
információ biztosítása, elsősorban az 
Interneten (lásd külön)

• A független információforrások (pl. 
szálláshely kereső) oldalain levő 
információ ellenőrzése, 

• A szolgáltatásról szóló információ több 
formátumban, több célcsoport számára 
is elérhetővé tétele

• Pontos, részletes hozzáférhetőségi 
nyilatkozat készítése, amely bemutatja 
az akadálymentesítés szintjét 

• A helyben, a határon átnyúló régióban 
megtalálható fontos attrakciók 
akadálymentesítési szintjéről, valamint 
a környékbeli szolgáltatók által nyújtott 
akadálymentes szolgáltatásokról 
információ gyűjtése. 

A tájékozódás szakaszában is több olyan, 
egyszerű szempont van, amely javítja a 
hozzáférhetőséget: 

• Könnyen, központi helyen megtalálható 
telefonszám és e-mail cím

• Azonnali üzenetküldés útján történő 
kapcsolattartás biztosítása

• Többféle foglalási mód biztosítása 
(online, telefon, email)

• Akadálymentes szolgáltatásokat azonos 
feltételek mellett kell biztosítani

• Rugalmas lemondási feltétlek
• Foglalás utánkövetése (szükségletekről 

megerősítő kommunikáció, utazással, 
érkezéssel kapcsolatos információ)

• Az odavezető úttal kapcsolatos 
akadálymentességi információk 
biztosítása (pl. állomás 
akadálymentessége, akadálymentes taxi 
elérhetősége, szolgáltatók oldalára link 
stb.)

• Pontos cím és akadálymentes megállási 
lehetőség megjelölése

• Harmadik fél általi akadálymentesítési 
minősítés feltüntetése

• A létesítményről informatív képek és 
szöveges leírások (pl. akadálymentes 
szoba bemutatása) 

26



Megérkezés és helyszínen tartózkodás
A vendégek megérkezése és a 
létesítményben való tartózkodása a 
látogatás központi fázisa, ennek 
szempontjaira részletesen is kitérünk.
A vendégek megérkezésekor alapvető, 
hogy a létesítménybe 
akadálymentesen jussanak be, egyúttal 
ez az első személyes benyomás is! 
Gondoljunk olyan alapvető dolgokra is, 
mint:

• Egyértelmű, hogy hol van a bejárat? 
• A bejárathoz vezető útvonal 

akadálymentes, az akadályt jelentő 
időjárási nyomok, levelek stb. el 
vannak takarítva? 

• A látogató tud már a bejáratnál 
segítséget kérni, pl. elérhető 
kaputelefonon át? 

• Az ajtó könnyen nyitható, esetleg 
érzékelőre nyílik? 
A bejáratot követő első találkozási pont 
a recepció. Ezzel kapcsolatos fő 
szempontok: 

• Jó megvilágítás
• Akadálymentes ülőhelyzet biztosítása
• Több formátumú kommunikáció, 

indukciós hurok biztosítása
• Bejelentkezési nyomtatvány kitöltése, 

ill. adott esetben a szobában történő 
bejelentkezés lehetősége 

• A bejelentkezéskor a foglaláskor 
jelzett speciális igények közös 
áttekintése, további felmerülő igények 
megbeszélése a vendéggel, kulcs 
információk átadása
A vendégek fogadása, szobájukba vagy 
a létesítmény adott pontjára kísérése 
humán feladat. Lényeges, hogy az 
összes munkatárs képzett legyen a 
fogyatékkal élő látogatók fogadása 
szempontjából.
A megérkezést követően a látogatók 
használatba veszik a létesítményt. 
Ebben a szakaszban lényeges a világos 
tájékoztatási rendszer, a szöveges és 
képi tájékoztatás együttes megléte, a 
kontrasztos színek használata az ajtók 
keretein, kilincseken, lépcsőkön, 
valamint a jó megvilágítás. 
Az étkezés esetében csendes, 
akadálymentes külön rész létrehozása, 
megfelelő távolságok biztosítása, 
akadálymentesen is használható 
asztalok, ill. meglevő asztalok 
megemelése. 
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Távozás és kapcsolattartás
A látogatók útja nem ér véget a 
létesítményben való tartózkodással, és bár 
az első benyomás is fontos, a távozáskor 
szerzett élmény szintén maradandó. Az 
elutazás szakaszát talán nem tartjuk nagyon 
fontosnak, a fogyatékkal élő személyek 
számára azonban ez jelentős stressz forrása 
lehet, amely már a tartózkodásukat is 
megmérgezheti, ha bizonytalanságot 
éreznek ezzel kapcsolatban. 
Ennek érdekében: 

• Kérdezzük meg a vendéget, hogy mikor, 
milyen módon és merre utazna tovább,

• Gyűjtsük össze az ehhez kapcsolódó, 
akadálymentes utazásra vonatkozó 
információkat, pl. akadálymentes járatok 
menetrendje

• Szükség szerint segítsünk az akadálymentes 
utazás megszervezésében, pl. taxi vagy 
kerekesszék szállítását is vállaló szolgáltató 
szervezésével,

• Szükség szerint ajánljunk frissítőt, hideg 
ételt az útra.

• Utóbbi esetében fontos szempont lehet az 
allergiával rendelkező vendégek 
támogatása, annak érdekében, hogy 
antiallergén élelmiszerhez jussanak, 

• Ajánljunk fel rugalmas kijelentkezési 
lehetőséget. 

A távozás alkalmával, illetve ezt követően 
kérjük ki a vendég véleményét online, 
emailben, illetve rövid kérdőívvel vagy 
játékosabb, érdekesebb formában a 
helyszínen és ezt használjuk fel a 
szolgáltatás fejlesztéséhez!
A távozást követően is tartsuk a kapcsolatot 
a vendéggel. Érdemes tájékoztatni őket az 
új, akadálymentes fejlesztésekről és 
ajánlatokról is!
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A hozzáférhető turisztikai szolgáltatások fejlesztése
A hozzáférhető turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése kapcsán meg kell különböztetnünk 
két fázist:
1) A hozzáférhető szolgáltatás, létesítmény 
kialakítása, valamint 
2) A szolgáltatás, létesítmény 
önértékelésen és független értékelésen 
alapuló minősítése
A hozzáférhető, akadálymentes szolgáltatás 
kialakításához segítséget nyújt a jelen 
útmutatóban szereplő, célcsoportokra és 
ügyfélútra lebontott szempontrendszer, 
valamint az ezekre alapuló értékelési 
szempontrendszer, amelyet első lépésben 
önértékelési listaként is lehet alkalmazni. 
A komplex akadálymentesség elérése 
hosszabb folyamat lehet és nem is minden 
attrakció és szálláshely esetén tűzhető ki 
célul. 
Arra szeretnénk azonban felhívni a figyelmet, 
hogy a jelen útmutatóban leírt szempontok, 
ill. a hivatkozott segédanyagok és az 
értékelési szempontrendszer áttekintése 
alapján minden szolgáltató azonosítani tud 
számos olyan pontot, ahol viszonylag 
minimális befektetéssel előrelépést tud 
elérni, vagy ahol a későbbiekben kicsit 

nagyobb befektetéssel javulást tud elérni. 
Bármilyen szintű akadálymentesítés segítség 
a valamilyen korláttal, képességcsökkenéssel 
élő látogatóknak! Ehhez az szükséges, hogy 
az akadálymentesség helyzetét felmérjük és 
erről pontos tájékoztatást adjunk, amelynek 
egyik csatornája a projekt keretében is 
fejlesztett nemzetközi turisztikai adatbázis. A 
korlátozással élő látogatók számára az 
elsődleges szempont az, hogy pontos, 
megbízható információkkal rendelkezzenek. 
Ebben az esetben már az önértékelés és a 
megbízható információszolgáltatás is újabb 
vendégek számára teszi elérhetővé az utazás 
élményét és ez a szolgáltató számára is újabb 
vendéget jelent. Lehetséges, hogy egy 
szolgáltató nem tud mozgássérültek számára 
alkalmas szobát kialakítani, de például fel tud 
készülni allergiában szenvedők ellátására vagy 
kisebb mozgásszervi képességcsökkenéssel 
rendelkező látogatók fogadására. 
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A 10 legfontosabb teendő             √

Internetes tájékozódás
Pontos információ a
hozzáférhetőségről és a
W3C WAI ajánlások
alkalmazása

TOP 

10
TIPP

Munkatársak képzése
A hozzáférhetőséggel
kapcsolatos
tudatosítás, etikett,
segítségnyújtás
elsajátítása

Sokszínű igények
Mely fogyatékkal élő
célcsoport szükségleteit
tudja kielégíteni a
szolgáltató?

Parkolás, megközelítés
Akadálymentes
parkoló, bejárat
akadálymentes
megközelítése,
információ a tömeg-
közlekedésről

Belső közlekedés
Akadálymentes, kellően
széles, szintkülönbség,
küszöb nélküli belső
útvonalak, tájékoztatás

Mosdó, fürdőszoba
Akadálymentes WC,
mindenki által
használható zuhanyzó,
segédeszközök

Kísérők
Kísérők komfortos,
közeli elhelyezésére
alkalmas szoba, vezető
kutyák fogadása

Vészhelyzet kezelése
Egyértelműen elérhető
segélyhívó (szoba,
fürdőszoba) és
számukra is elérhető
menekülő utak, érthető
vészjelzés

Irányítás, tájékozódás
A megcélzott célcsoport
számára egyértelmű, jól
érthető, tájékozódási és
egyéb (pl. étkezési)
információk

Elérhető szolgáltatók
A különböző esetekben
és célcsoportoknak
segítséget nyújtani
tudó partnerek
megkeresése (pl.
szállítás)
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A hozzáférhető turisztikai szolgáltatás jellemzői 
A látogatást megelőző információk
A látogatást megelőző információk tekintetében 
figyelembe kell venni a fogyatékossággal élő 
személyek különböző igényeit. Ez az információ 
elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a 
fogyatékossággal élők megalapozott döntést és 
döntést hozzanak útjukról, és felkészülhessenek 
az esetleges akadályokra, amelyekkel 
találkozhatnak. A webhelyen elérhető 
információkat akadálymentesen elérhető 
formátumban kell elérhetővé tenni, hogy a 
fogyatékossággal élő emberek megtervezhessék 
utazásukat. 
Megközelítés
Alapvető fontosságú, hogy a létesítmény 
hozzáférhető legyen a fogyatékossággal élők 
számára, és hogy a tényleges fizikai helyszín is 
elérhető legyen a közlekedési eszközből való 
kilépés helyétől a helyszín tényleges bejáratáig. 
A parkoló vagy a jármű megállójának 
akadálymentesítése elengedhetetlen. A 
létesítmény fő nyilvános belépési pontjának 
akadálymentesnek kell lennie, ahol ez 
megvalósítható.
Tájékozódás
A látogató irányító rendszer leírja azon 
információkat, amelyek segítenek az 
embereknek a helyszínen történő 
tájékozódásban.

Lehetőség szerint lehetővé kell tenni a 
megfelelő tájékozódást mind a három fő 
fogyatékossági kategória számára.
Külső környezet
A legtöbb turisztikai attrakcióban vagy 
szálláshelyen a létesítmény külső környezete 
maga a látnivaló, vagy a látogatói élmény 
részének tekinthető. Ezért fontos, hogy a 
fogyatékkal élők is megtapasztalhassák ezeket, 
legyen szó utakról, pihenőhelyekről,  vagy 
kilátópontokról.
Belső közlekedés
Az épületen belüli könnyű, biztonságos és 
akadálymentes mozgás az élmény és 
hozzáférhetőség középpontjában áll. Ez 
magában foglalja a létesítményben történő 
vízszintes és függőleges közeledést, a 
megfelelő tér rendelkezésre állását (pl. 
kerekesszékkel való megforduláshoz), a 
szintkülönbségek áthidalását, a világítást, az 
akusztikát, a belső utak méreteit stb., 
összhangban azzal, ahogy az átlagos látogatók 
is használják a teret.
A helyszínen elérhető információk
A magáról a látnivalóról elérhető egyértelmű 
információ nélkülözhetetlen a megfelelő 
élmény biztosításához. Ennek érdekében 
fontos, hogy ezek az információk több 
formátumban is elérhetők lehetnek, ideértve 

audio- és multimédiás információs paneleket, 
tapintható elemeket és felületeket, adott 
esetben valósághű fizikai vagy virtuális 
modelleket vagy túrákat, a tényleges attrakció 
megtapasztalásának alternatívájaként.
Programok és rendezvények
A látogatói élményt edukációs programok, 
túrák és események gazdagítják, és jó 
gyakorlat, ha ezek alternatív formátumban is 
elérhetőek a fogyatékossággal élő látogatók 
számára, például virtuális, vagy tapintható 
formában vagy jelnyelven.
Létesítmény szolgáltatások
A létesítmények magukban foglalják a 
kiszolgáló tereket, mint a WC, kávézó, ruhatár, 
vendéglátó-helyiségek vagy oktatási 
központok, ahol a látogatók megpihenhetnek 
és feltöltődnek, így ezeket is hozzáférhetővé 
kell tenni.
Vészhelyzet
A vészkijárat kialakításának biztosítania kell, 
hogy a fogyatékossággal élők számára is 
biztosított legyen a biztonságos menekülési 
útvonal, figyelembe véve a különböző 
fogyatékosságokat, beleértve például a jól 
megvilágított, tapintható felületekkel ellátott 
menekülési táblákat vagy az akadályok 
eltávolítását.
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A látogatást megelőző tájékoztatás
A látogatást megelőző, az adott helyszínre, 
szállásra vonatkozó tájékoztatás 
kidolgozása során lényeges, hogy 
figyelembe vegyük a fogyatékossággal élő 
emberek különböző igényeit.
Ez rendkívül lényeges abból a szempontól, 
hogy a fogyatékossággal élő személyek 
felkészülhessenek az esetleges 
akadályokra és előre lássák ezeket, mivel 
így tudnak dönteni arról, hogy elutazzanak 
az adott helyszínre vagy sem. 
Az utazás előtt a látogatók rendelkezésére 
álló információ megbízhatósága és 
teljeskörűsége érdekében célszerű a teljes 
szolgáltatási életút mentén áttekinteni a 
hozzáférhetőség helyzetét és erről 
áttekinthető és részletes tájékoztatást 
nyújtani a szolgáltató honlapján, ill. 
telefonos vagy egyéb tájékoztatás során. A 
tájékoztatás hitelességét tovább növeli, ha 
a hozzáférhetőség javítására és 
biztosítására vonatkozóan cselekvési terv 
is készül és ezeket ugyancsak feltöltik a 
honlapra. 
A megelőző tájékoztatással kapcsolatos 
legfontosabb szempontok a következők: 

• Minden potenciális látogató, azaz a 
különböző akadállyal élő, eltérő 
célcsoportok egyaránt 
hozzáférhessenek a helyszíni látogatás 
előtti információkhoz, a 
hozzáférhetőségre vonatkozó 
információk ne csak egy 
meghatározott célcsoportra 
korlátozódjanak,

• A látogatás előtti tájékoztatás 
tartalmazza, hogyan utazhatnak a 
fogyatékkal élők a helyszínre, ideértve 
a település, valamint a létesítmény 
konkrét bejáratának megközelítését,

• A látogatás előtti információknak 
egyértelművé kell tenniük, 
amennyiben a helyszín bizonyos részei 
nem elérhetők az akadállyal élők, vagy 
valamely akadállyal élő célcsoport 
számára, örökség vagy 
természetvédelmi, vagy bármely más 
okból, 

• Tájékoztatni kell az akadállyal élő 
embereket a helyszíni hozzáférés 
mértékéről, korlátairól, 

• A látogatás előtti tájékoztatást 

különböző alternatív formátumban (pl. 
audio, vagy gépi olvasással jól 
olvasható szöveg) is elérhetővé kell 
tenni,

• A látogatás előtti tájékoztatásnak ki 
kell terjedni arra, hogy a segítő kutyák 
elkísérhetik-e a tulajdonosukat és 
számukra milyen ellátás áll 
rendelkezésre,

• A webhelyeknek meg kell felelniük a 
Web Accessibility Initiative (WAI) Web 
Content Accessibility Guidelines
(WCAG) [http://www.w3.org/WAI/] 
követelményeinek, 
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Elektronikus kommunikáció
Email
• Válasszon olyan betűszínt, amely jó 

kontrasztot biztosít.
• Válasszon megfelelő e-mail formátumot. A 

legjobb gyakorlat az, ha lehetőséget kínál a 
sima szöveg és a HTML közötti választásra.

• Minden mellékletnek akadálymentesnek 
kell lennie.

• Használjon világos leírást az e-mail 
tárgyában. 

• Minden melléklethez használjon világos, a 
tartalmat jól leíró fájlneveket. 

• Tájékoztassa  az ügyfelet, hogy mikorra 
várhat választ.

Üzenetküldés (SMS / instant üzenet)
• Adja meg az üzenetküldő alkalmazáshoz 

használt elérhetőségét!
• Egy üzenet szövege ne legyen hosszabb, 

mint 160 karakter,
• Az üzenetváltás kezdetekor azonosítsa 

magát
• Adott esetben adja meg, hogy várható-e 

válasz vagy sem. 
• Ha az ügyfél által küldött SMS nem világos, 

kérjen magyarázatot.
• Ha vége az üzenetváltásnak, ezt jelezze 

elköszönéssel. 
• Szükség esetén hangfájlt küldjön
Közösségi média felületek
• Adja meg elérhetőségét a profil ‚bio’-jában
• Fénykép, videó tartalom esetén biztosítson 

alternatív formátumot, feliratot. 
• Minden videóhoz készítsen feliratot
• Használjon a keresését, értelmezést segítő 

hashtageket vagy @ jelzéseket.
• Összetett hashtag esetén az egyes szavak 

kezdődjenek nagybetűvel
• Tartsa be a honlap szöveghasználatánál 

leírtakat!

Kapcsolat szöveges 
üzenettel
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Ahhoz, hogy a szolgáltatásunk 
hozzáférhetőségével kapcsolatos 
erőfeszítéseinknek eredménye legyen, az 
attrakció vagy szállás hozzáférhetőségével 
kapcsolatos információkat érthető módon 
közzé kell tennünk. Ennek formája az un. 
hozzáférhetőségi nyilatkozat vagy tájékoztató 
elkészítése. 
A hozzáférhetőségi tájékoztató nem más, mint 
egy weboldalra feltöltött dokumentum vagy 
információk, amelyek az értékelési kérdőív 
szempontjai szerint összegzik a 
hozzáférhetőséget, valamint az ezzel 
kapcsolatos akadályokat, hiányokat is a szállást 
vagy látnivalót kereső, akadállyal élő 
személyek számára.  
A hozzáférhetőségi tájékoztató jellemzően az 
alábbi tartalommal rendelkezik: 
• Általános információk
• Eljutás a helyszínre
• Utazás tömegközlekedéssel 
• Utazás taxival 
• Parkolás 
• Érkezés 
• Főbejárat megközelítése
• Közlekedés az épületen belül

• Jegyvásárlás
• Látnivalók 
• Nyilvános WC 
• Unisex akadálymentesített WC 
• Bolt
• Étkezés, étterem és bár 
• Kisegítő eszközök
• Vészhelyzet kezelése
• Ügyfélszolgálat 

Hozzáférhetőségi tájékoztatás
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Írásbeli kommunikáció

Kiadó szoba

Kiadó szoba
Kiadó szoba

Kiadó szoba

Kiadó szoba

Kiadó szoba

Kiadó szoba
Kiadó szoba

ESTE TÍZ ÓRA UTÁN KÉRJÜK, 
HOGY NE HANGOSKODJANAK
Este  10 óra után kérjük, hogy ne 
hangoskodjanak

Este tíz óra után kérjük, hogy ne 
hangoskodjanak
Este tíz óra után kérjük, hogy ne 
hangoskodjanak
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Írásbeli kommunikáció
Az írásbeli kommunikáció alapvető eleme a 
tájékozódást segítő helyszíni irányító rendszer,  
ami a felhasználói élmény és a biztonság 
szempontjából is fontos funkcióval 
rendelkezik. 
A helyszíni tájékoztató rendszerrel kapcsolatos 
alapvető követelmények: 

• Könnyen olvasható betűtípust alkalmazzon (pl. 
Arial).

• A táblák a lehető legegyszerűbbek legyenek 
• Kerülje a nem közismert rövidítések 

használatát.
• Használjon arab számokat (1,2,3), ne római  

számokat (i, ii, iii).
• A tulajdonnevek és üzenetek első betűjét 

nagybetűvel írja be, a többi szót isbetűvel.
• A megnevezéseket (pl. emeletek nevei) és 

üzeneteket ábécé sorrendben vagy más logikai 
rendben csoportosítsa

• A szövegeket igazítsa balra.
• A betűtípust következetesen alkalmazza az 

egész épületben.
• A betűméretet annak megfelelően válassza ki, 

hogy jellemzően milyen messziről fogják nézni, 
pl. 1,5 méterről 50 mm magasságú, 4,5 
méterről már 150 mm magasságú betű 

javasolt.
• Használjon szimbólumokat a szöveg helyett, 

vagy egészítse ki ezekkel a szöveget.
• Nyilak segítségével jelezze az irányokat.
• A tájékoztató tábla és a rögzítési vagy 

háttérfelület, valamint a szöveg és a háttérszín 
között j kontrasztnak kell lennie

• Használjon könnyen észrevehető és egységes 
színkódokat 

• A  tájékoztató tábla felülete nem lehet 
fényvisszaverő.

• Helyezze a tapintható és Braille-táblákat 
elérhető közelségbe.

• A táblákat úgy helyezze el, hogy az azokat 
olvasó emberek közben ne jelentsenek 
akadályt.

Jól olvasható, 
kontrasztos

Egybeolvad a 
háttérrel, nem jól 
értelmezhető

36



Megközelítés és megérkezés
A helyszín, valamint a konkrét bejárat 
megközelítése kritikus lépés az utazás során. 
A belépés változhat attól függően, hogy az 
épület recepciója milyen időszakban van 
nyitva, ill. a bejárat egyáltalán 
akadálymentesen megközelíthető-e. 
A tömegközlekedési eszköz megállója, 
valamint a parkoló akadálymentessége és az 
onnan történő akadálymentes megközelítés 
alapvető fontosságú, ennek hiányába nem 
beszélhetünk hozzáférhető épületről vagy 
szolgáltatásról. 
Attrakciók esetében nem feltétlenül a 
főbejárat az elsődleges belépési pont, mivel 
örökségvédelmi okokból gyakran más, 
komfortosabb bejáratot alakítanak ki, ebben 
az esetben erre a bejáratra vonatkozik az 
ajánlás. Ennek érdekében többek között az 
alábbi lépések ajánlottak: 
• Legyenek akadálymentes parkolóhelyek (a 

jogszabályi előírásokkal összhangban), 
amelyek a lehető legközelebb legyenek az 
attrakció vagy szállás nyilvános bejáratához;

• Az akadálymentes parkolóhelyek kialakítása 
tegye lehetővé az akadálytalan oldalirányú 
kiszállást és mozgást, valamint kerekesszék 

emelő alkalmazását, és a kerekesszék 
kivételét és felállítását a jármű 
csomagteréből,

• A busz parkolóhely ugyancsak a lehető 
legközelebb legyen az attrakció vagy szállás 
nyilvános bejáratához és és tegye lehetővé 
az oldalirányú kiszállást és közlekedést, 
valamint hidraulikus kerekesszékes emelő 
vagy mobil rámpa használatát,

• Az akadálymentes parkolóhelyet jelző 
jelzéseket nem szabad csak a talajszinten 
elhelyezni;

• Az akadálymentes parkolókat jól meg kell 
világítani, és ahol lehetséges, be kell fedni;
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Megközelítés és megérkezés
A helyszín, valamint a konkrét bejárat 
megközelítése kritikus lépés az utazás során. 
• Az akadálymentes parkolótól jól 

azonosítható, lehetőség szerint 
lépcsőmentes és akadálymentes 
útvonalakat kell kialakítani a főbejárathoz 
vagy attrakcióhoz;

• A parkolótól a bejáratig szilárd, sík felületet 
kell kialakítani, mellőzve a kavics 
használatát;

• Ahol elkerülhetetlen 1 méternél hosszabb 
lépcső alkalmazása, ott kör keresztmetszetű 
markolattal rendelkező kapaszkodókat kell 
biztosítani;

• Amennyiben a bejárat nem tehető teljesen 
hozzáférhetővé, fontos, hogy képzett 
személyzet álljon rendelkezésére a 
fogyatékossággal élő emberek segítésére, 

• A bejáratnál található jegyértékesítő és 
ellenőrző terek ugyancsak legyenek 
akadálymentesítettek, 

• A megérkezés élményének kulcs tényezője a 
bejáraton túl a recepció működése

• A recepció működésében az emberi 
tényezők, elsősorban a kommunikáció 
kiemelet szerepet játszik, ezt később 
tárgyaljuk

• A recepció esetében biztosítani kell, hogy 
bármely látogató egyenlő módon tudjon 
kommunikálni a recepciós munkatárssal

• A recepciós pultot ezért úgy kell kialakítani, 
hogy az kerekesszékkel is megközelíthető 
legyen 

• A recepciós pulton indukciós hurkot 
célszerű alkalmazni, valamint a zene 
mellőzésével, anyaghasználattal mérsékelni 
a környezeti zajt (pl. padlón való járkálásból 
adódód zaj)

• A recepciónál történő várakozás, pihenés 
miatt szükséges olyan helyet is biztosítani, 
ahol kerekesszékkel is meg lehet állni, pl. a 
recepcióval szemben elhelyezett ülőbútorok 
mellett megfelelő helyet hagyva erre
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Megérkezés 
Kerekesszékkel is 
megközelíthető 
recepciós pult

Megfelelő magasság, 
nyitott pult

Természetes, az épület 
anyagához illeszkedő 

kő rámpa

Utólagosan 
akadálymentesített 
bejárat fa rámpával

Széles, automatikus 
ajtó
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Személyes kommunikáció
A verbális kommunikáció magában foglalja a 
személyes találkozást, a telefonos és a 
videóchat útján történő kommunikációt. 
A fogyatékkal élő személyekkel történő 
kommunikáció célja kettős:

• Pontosan megértsük a fogyatékkal élő 
vendég szükségleteit annak érdekében, hogy 
ezt ki tudjuk elégíteni, vagy fel tudjuk mérni, 
ha erre valamiért nem alkalmas a 
létesítményünk, 

• A vendég számára a biztonság, törődés, 
megértés és kompetencia érzését kínáljuk az 
első pillanattól, valamint pontos 
információval szolgáljunk az 
akadálymentesség szintjéről, hogy informált 
döntést tudjon hozni. 

A fogyatékkal élők fogadásának feltétele a 
munkatársak képzése, felkészültsége, egyrészt 
a fogyatékkal élő vendégekkel való 
kommunikáció módját, illemszabályait 
illetően, másrészt a különböző fogyatékossági 
formák szükségleteinek megértése érdekében. 
Fontos felmérni a vendég helyzetét,  valamint 
nyelvi, műveltségi szintjét is és ennek 
megfelelően kommunikálni.
Például idős, bizonytalan,  az információkat 

már nem azonnal megértő vendégek esetében 
lényeges az egyszerű, lassú, megértő 

kommunikáció, a többszöri megerősítés, 
visszacsatolás. 
A fogyatékkal élő vendégekkel való 
kommunikáció egyik kulcs eleme az érthető, 
egyszerű, követhető beszédmód, annak 
érdekében, hogy biztosan minden üzenet 
átmenjen.  Érdemes a fő információkat 
röviden összefoglalni, hogy meggyőződjünk 
róla, a vendég valóban érti-e.
Fontos az is, hogy mi is megértsük a vendég 
kéréseit, kérdéseit, ezért ha valamit nem 
értünk pontosan, kérjük meg a vendéget, hogy 
ismételje meg, amit mondott. 

A verbális kommunikációt kiegészíti a nem 
verbális és írott kommunikáció. Például, bár 
bemutatkozunk a vendégnek, fontos, hogy 
névtáblát is viseljünk. 

A kognitív problémákkal (pl. kezdődő 
demencia) küzdő vendégek az új, bizonytalan 
helyzetben agresszívvé válhatnak. Ezekben a 
helyzetekben tudatában kell lennünk ennek 
okának és meg kell őrizni a nyugalmunkat. 
Ezért ilyen esetben is figyelni kell az ügyfélre, 
komolyan venni az aggodalmait és biztosítani 
arról, hogy megértettük az érzéseit. 

A legfontosabb szempontok

 Mutatkozzon be a vendégnek! 
 Beszéljen közvetlenül a 

vendéghez és ne a kísérőjéhez!
 Mindig kérdezze meg a 

vendéget, hogy hogyan 
segíthet!

 Figyeljen és válaszoljon az 
ügyfelének

 Legyen egyszerű az üzenete
 Közérthető nyelvezetet 

használjon!
 Tisztán, jól artikulálva 

beszéljen!
 Beszélj lassan, könnyen 

követhetően!
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Nem verbális kommunikáció
Közismert, hogy a kommunikáció során az 
üzenetek több mint 90% -át nem verbális úton 
közvetítik. A szóbeli üzeneteket befolyásolja 
például a hangerő, a hangmagasság és a 
ritmus, a testtartás vagy az arckifejezés.
A nem verbális kommunikáció teremti meg a 
fogyatékkal élő vendégek esetében is a 
verbális közlések környezetét, azokat 
hitelesítve, megerősítve vagy éppen 
megcáfolva. A fogyatékkal élő emberekkel való 
kommunikáció során a nem verbális 
kommunikáció jelentősége fokozottan nagy.
Egyrészt, esetükben még fontosabb a bizalom 
megteremtése, másrészt a nem verbális 
kommunikáció funkcionálisan is fontos 
szerepet játszik az üzenetek közvetítésében, 
gondoljunk például a halláskárosultakkal való 
kommunikációra. 
Különösen fontos a testtartás, szemkontaktus 
és arckifejezés. A vendég akkor fogja jól érteni 
a verbális üzenetet is, ha szembe fordulunk 
vele,  így a mondandónk szájról is olvasható, a 
kézzel tett jelzéseink érthetők, valamint 
felvesszük a szemkontaktust. 
A testtartás mellett a távolság is számít, 
egyaránt kerülni kell a túlzott közelséget és a 
kommunikációt esetleg már zavaró távolságot. 

Figyelni kell arra is, hogy elkerüljük az olyan 
ösztönös, óvatlan mozdulatokat, mint például 
a kéz száj elé tétele, az arcunk megfogása, 
mivel hallássérültek számára így nehéz 
értelmezni a mondandónkat. Hasonló okok 
miatt kerülni kell az erősebb háttárzajt vagy a 
helyiségek olyan kialakítását, amely nagyobb 
visszhangot keltene.
A látássérültek érdekében pedig a munkatárs 
mögötti erős fényforrást kell kerülni, mivel ez 
számukra nehezíti meg a kommunikáció 
értelmezését. 
A kommunikációs nehézségek sok esetben úgy 
hidalhatók át, ha többféle eszközt is 
használunk, például jelnyelvet, az információk 
felírását, szimbólumokat, ezért ezekre is 
érdemes felkészülni. 
Kiemelendő a partneri viszony: a fogyatékkal 
élő vendég egyenrangú és kezeljük is így, 
például kísérő jelenléte esetén ne kizárólag a 
kísérővel kommunikáljunk. 

 Használjon barátságos hangot 
és mosolyogjon!

 Legyen tudatában, hogy 
milyen testtartást vesz fel, 
vegye fel a szemkontaktust és 
arckifejezésével is támogassa 
a kommunikációt!

 Forduljon szembe a 
vendéggel, hogy adott 
esetben szájról is tudjon 
olvasni és arckifejezését is jól 
lássa!

 A háttérzaj minimális legyen.
 Ha szükséges Használjon 

alternatív kommunikációs 
eszközöket!

 Olyan távolságra legyen a 
vendégtől, ami nem zavarja a 
kommunikációt!

A legfontosabb szempontok
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Szóbeli kommunikációs helyzetek

A munkatárs nem a 
mozgáskorlátozott 
vendéghez, hanem a 
kísérőhöz beszél: ez 
nem partneri, megalázó 
helyzet

A munkatárs nem tud 
megfelelően 
kommunikálni a 
látáskárosult vendéggel, 
mert nincs kiképezve

A munkatárs nem a 
halláskárosult vendéggel 
szembe fordulva beszél, 
így az nem érti a 
mondandót

A háttérzene miatt a 
halláskárosult vendég 
nem érti, hogy mit 
mond a munkatárs
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Látogatóirányítás, feliratok
A látógatóirányító rendszer a helyszínen 
elérhető azon jelzéseket, információkat 
jelenti, amelyek a látogatók tájékozódását 
segítik elő. Ez lehet vizuális, tapintható és 
audio tájékoztatás, komplex látógatóirányító 
rendszer vagy csak egyedi, önálló jel. A 
világos irányító jelzések, táblák 
elengedhetetlenek a látogatók akadálytalan 
mozgásának biztosításához. A 
látógatóirányító rendszerrel kapcsolatos fő 
szempontok:
• A tájékozódást segítő információk számos 

alternatív formátumban nyújthatók. Ezek 
közé tartoznak például a nagyméretű 
térképek, tapintható feliratok és jelzések 
és audio tájékoztatók,

• A tájékoztató feliratok esetében 
nagyméretű, sans serif betűtípust kell 
alkalmazni, jól kivehető kontrasztban a 
lehetőleg matt háttérrel;

• A tájékoztató feliratoknak egyszerű 
nyelvezetet kell alkalmazniuk, nagy- és 
kisbetűket egyaránt használva, 
nemzetközileg bevett piktogramokkal vagy 
szimbólumokkal támogatva;

• A világítást és az akusztikát úgy kell 
kialakítani, hogy  az érzékszervi 
fogyatékossággal rendelkezők is 

biztonságosan mozoghassanak a 
helyszínen;

• A tájékozódást megkönnyítheti, ha a 
helyszínen nincsenek éles kanyarok és 
kiálló akadályok,

• A létesítmények, helyiségek és az 
útvonalak feltüntetése érdekében 
rendelkezésre kell állnia egy több 
formátumban elérhető térképnek és az 
állomásokat (létesítmények, helyiségek, 
POI) jelző magyarázatnak,

• A személyzetnek rendelkezésre kell állnia a 
látogatók eligazítására;
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Kontrasztos, érthető 
feliratok

Egyértelmű, tapintható 
feliratok

Egyértelmű jelzések

Kontrasztos felirat és 
alternatíva

Egyértelmű 
szimbólum felirattal
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Írásbeli kommunikáció
Az írásbeli kommunikáció manapság 
elsősorban a helyszínen fordul elő, helyszíni 
tájékoztató, űrlap vagy éppen egy menü 
formájában. 
Az írásbeli kommunikációnak stílus és formai 
követelményei is vannak. 
Stílus 

• Legyen személyes („te”, „Ön”, „mi”) és 
használjon aktív igéket.

• Használjon egyszerű nyelvezetet. 
• A mondatok ne legyenek hosszabbak, mint 

15-20 szó. 
• Kerülje a szakszavakat, az ismeretlen 

rövidítéseket vagy betűszavakat.
• Minden bekezdés egy gondolatot fejezzen ki. 
• Az egytől a kilencig terjedő számokat 

szavakkal írja le, 10 felett pedig számmal. 
• A telefonszámokat ossza fel két vagy három 

fős csoportokba, és hagyjon szóközt közöttük.
Formai követelmények 

• Használjon legalább 12 pontos betűméretet 
és könnyen olvasható betűtípust (pl. Arial, 
Helvetica)

• Használjon félkövér vagy nagyobb méretű 
betűtípust a fontos pontok kiemeléséhez.

• Kerülje az aláhúzást, a dőlt betűt és a nagy 

betűket kiemelés céljából.
• A szöveget balra igazítsa. 
• Kerülje el a szavak elválasztását két sor 

között. 
• A nagyobb (legalább 1,5) sorköz, szóköz és 

térköz megkönnyíti a szöveg olvashatóságát.
• Használjon képeket a mondandó 

érzékeltetésére, de ne használjon kizárólag 
képeket!

• A szöveg és a háttér színe között megfelelő 
kontraszt legyen, a háttér ne legyen túl sötét. 

Űrlapok
• Az űrlap címének világosnak kell lennie és az 

elején meg kell határozni, hogy mi a célja.
• Az űrlap elején egyértelmű kitöltési 

utasításokat kell adni. 
• A hasonló kérdéseket csoportosítsa, 

alkalmazzon informatív címsorokat és 
egyértelmű számozást.

• A válaszadásra legyen elegendő hely!
• Amennyiben lehetséges, adjon meg előre 

opciókat vagy jelölő négyzeteket!
• A kérdések és válaszok egyértelmű sorközzel 

legyenek elválasztva, de mosódjanak össze. 
• Határozza meg egyértelműen a kötelezően 

kitöltendő mezőket.
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A létesítmény külső területe 
A turisztikai attrakció és sokszor egy szállás 
külső területe, a körülötte elterülő táj (pl. 
park)  magában foglalhat sétautakat, 
pihenőpontokat, különböző aktivitásokra 
alkalmas területeket, természeti 
látványosságokat vagy kilátópontokat. A 
hozzáférhető külső terület létfontosságú 
ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 
embereknek lehetőségük legyen teljes körűen 
megtapasztalni az attrakció  vagy a szállás által 
kínált élményt. Ennek érdekében a 
legfontosabb szempontok a következők: 
• Valamennyi útvonalnak sima felületűnek, 

vízszintesnek vagy alacsony dőlésszögűnek 
és ésszerű szélességűnek kell lennie, amely 
lehetőség szerint biztosítja, hogy két 
kerekesszék elférjen egymás mellett;

• Az útvonalak mentén lévő pihenőhelyeken 
álljanak rendelkezésre karfával, 
kapaszkodóval és háttámlával ellátott 
padok és székek úgy, hogy ezek ne 
akadályozzák más látogatók közlekedését, 

• A látássérült látogatók számára navigáló 
korlátot ajánlott biztosítani, 

• A külső útvonalak állapotát különösen a 
főszezonban rendszeresen kell monitorozni
és karbantartani mivel akár a kisebb 
egyenetlenségek, sérülések, akadályok (pl. 

levelek) is jelentős akadályt és biztonsági 
kockázatot jelentenek,

• A pihenőhelyek megközelítését szolgáló 
területeknek kellően szélesnek, síknak és 
simának kell lenniük, hogy megkönnyítsék a 
mozgást, a kerekesszékkel történő 
megfordulást, 

• A durvább vagy kevésbé szilárd terep 
megközelítése rövid távokon különféle 
pallókkal, a talaj felett futó fém vagy fa 
járófelülettel biztosítható;

• A laza, kavicsos útvonalakat kerülni kell, a 
kavics természeti környezethez illeszkedő 
anyagból készült alternatívái is elérhetők;

• A sima felületű sétányok esetében a 
nedvesség miatti csúszásveszély 
csökkentésére csúszásgátló anyagot (háló, 
csík, szalag stb) ajánlott alkalmazni, 

• A pihenőhelyeken a helyszín jellegének 
megfelelő fedett pihenőt is célszerű 
biztosítani hosszabb kültéri útvonal esetén,

• Rendszeres időközönként, távokként 
tapintható jelzéseket, feliratokat célszerű 
elhelyezni,
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Szabadidő 

Kerekesszékkel is 
megközelíthető láda

Akadálymentes 
belépés

Kapaszkodó a 
medencében

Csúszásmentes 
burkolat

Kerekesszékkel 
használható asztal
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A létesítményen belüli közlekedés
A látogatói élmény középpontjában az 
attrakción vagy a szálláson belüli egyszerű és 
biztonságos közlekedés áll. 
A belső közlekedés vízszintes és függőleges 
útvonalakon történik. A közlekedés 
kialakításának fő szempontjai közé tartozik a 
könnyű tájékozódás és a manőverezés, a 
szintváltozás, a felület megmunkálásának 
minősége, a világítás és az akusztika: 
• Minden útvonalnak lépcsőmentes 

alternatívákat is kell kínálnia;
• Ha nem lehet megfelelően elérhetővé tenni 

egy kulturális vagy természeti örökségi 
helyszínt, virtuális vagy tapintható 
reprezentáció vagy túra is biztosítható;

• Ahol az örökségvédelmi és 
természetvédelmi előírások ezt lehetővé 
teszik, megfelelő vizuális kontrasztnak kell 
lennie a háttér és az ezekhez rögzített vagy 
ezek elé helyezett bármilyen tájékoztató, 
berendezés vagy szerelvény között,

• A mozgáskorlátozott emberek számára a 
helyszínen legyen elérhető kölcsönözhető 
vagy letét fejében igénybe vehető 
kerekesszék;

• Attrakciók esetében hallássérültek számára 
indukciós hurokerősítőt  kell telepíteni, ha 

ez nem veszélyezteti az örökségvédelmi 
szempontokat, 

• A recepciós pultokat úgy kell kialakítani, 
hogy magasságuk és ügyfél oldali 
kialakításuk ne akadályozza a 
kommunikációt és a tér belátását sem,

• A látogatók létesítményen belüli áramlását 
úgy kell megtervezni, hogy az ne 
akadályozza az akadálymentes közlekedést,

• Az akusztika javítható akusztikus függönyök 
vagy függesztett akusztikus mennyezet 
használatával, ezáltal a hallássérültek 
hozzáférését javítva, 

• A helyszínekre akadálymentesített 
emelőket és személyfelvonókat kell 
telepíteni a szintbeni különbségek 
áthidalására, 
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Belső közlekedés

Kerekesszékkel is 
megközelíthető szoba, 

kapaszkodó

Tapintható, vezető 
falburkolat

Széles 
közlekedőterület

Könnyen, két oldalra 
nyíló ajtó

Vezetősáv, 
csúszásmentets

burkolat

Automata érzékelők
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Szintkülönbségek

Kerekesszék emelő lift

Mobil rámpa 
ajtóküszöb 

áthidalására

Alumínium rámpa 
belső küszöb 
áthidalására

Lépcsőlift

Platform lépcsőlift
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Helyszíni információk biztosítása
Az attrakciók helyszínén rendelkezésre álló 
világos, egyértelműen értelmező információk 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a látogatók 
megértsék az attrakció kulturális vagy 
természeti jelentőségét és kialakuljon egy 
teljesebb élmény az attrakcióval kapcsolatban.
Akadállyal élő látogatók esetében ez 
fokozottan igaz, hiszen valamilyen módon 
korlátozva vannak az attrakció 
megismerésében. 
Az attrakcióval kapcsolatos tájékoztató 
információ tartalmazhat tájékoztató 
paneleket, táblákat, audio és multimédiás 
információkat, tapintható elemeket és 
felületeket. 
A fizikai hozzáférés alternatívájaként 
tartalmazhat virtuális reprezentációt vagy 
túrát is, ami vagy bemutatható a helyszín azon 
pontjain, ahol korlátozott a hozzáférés, vagy 
távolról, a létesítmény weboldalán vagy 
applikáción keresztül. Fontosabb szempontok:
• A hordozható audio készülékek a látássérült 

látogatók számára javasoltak, a tájékozódás 
és a létesítmény bemutatásra kerülő 
részeinek hagyományos narráción alapuló 
bemutatásával,

• A tájékoztatás formái többfélék lehetnek, 

lehetőséget kínálva különféle érzékszervi 
interakciókra, nem kizárólag az adott 
akadállyal élő célcsoport számára, hanem 
akár általános elérhetően,

• A különféle tájékoztatási formákat a teljes 
útvonal során célszerű megvalósítani,

• Az audiovizuális tájékoztatók hozzáférhető 
formában legyenek elérhetők és 
tartalmazhatnak egészségügyi, biztonsági és 
akadálymentességi információkat;

• A tájékoztató feliratoknak és jelzéseknek 
megfelelő szögben és magasságban kell 
lenniük és a szöveg és a háttér közötti 
szükséges kontraszttal;

• A tájékoztató táblákat ott kell elhelyezni, 
ahol a legkönnyebben hozzáférhetők;

• A méretarányos modellek például 
tapintható felületekkel vagy Braille- írással 
alakíthatók ki;
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Rendezvények és események
Az attrakciók vagy szállások esetében is a 
hozzáférhető programok, túrák és események 
fokozhatják a látogatói élményt. Az ilyen 
programok alternatív formátumai lehetnek 
virtuális vagy tapintható felületeket alkalmazó 
túrák vagy prezentációk. Fontosabb 
szempontok: 
• Iskolai órák, ismeretterjesztő előadások, 

kiállítások, stb . a helyszín 
akadálymentesített részén tarthatók;

• Az események és programok szervezésekor 
figyelembe vehetik a fogyatékkal élők 
különböző igényeit, például alternatív 
prezentációs módszerek alkalmazásával,

• Ahol azt az attrakció helyszíne nem teszi 
lehetővé, a helyszínen kívüli, elérhető 
helyen lehet ismeretterjesztő programot 
megvalósítani annak érdekében, hogy a 
fogyatékossággal élők is 
megtapasztalhassák az attrakció nyújtotta 
élményt;

• Az attrakciók által meghirdetett 
programokról és eseményekről szóló 
tájékoztatókban is szerepeltetni érdemes az 
akadálymentességi információkat, 
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Hozzáférhető létesítmény szolgáltatások
Az olyan szolgáltató területek, mint a WC-k, 
kávézók, ruhatár stb., a látogatói élmény 
központi részét képezik, mivel minden 
látogatónak kell pihennie, vannak higiénés 
szükségletei vagy szünetet kell tartania a 
helyszínen történő tartózkodás valamely 
szakaszában. Fontosabb szempontok ezek 
kialakítására: 
• A kiszolgáló területeknek megfelelően 

széles, vízszintes, jó színkontrasztú 
elrendezéssel kell rendelkezniük, amely 
elegendő helyet biztosít a kerekesszékek és 
egyéb segédeszközök mozgatása és 
elhelyezése számára;

• A kávézókban és éttermekben célszerűen 
rugalmasan mozgatható, nem rögzített 
ülőhelyeket érdemes létesíteni, elegendő 
helyet biztosítva a mozgás megkönnyítése 
érdekében;

• A látogatók közlekedésének megkönnyítése 
érdekében a létesítményen átvezető 
útvonal elején vagy végén biztosítani kell az 
akadálymentesített WC-ket ;

• Az akadálymentes WC-k unisex-ként is 
kijelölhetők, annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék egy más nemű segítő / 
személyes asszisztens jelenlétét;

• Kávézókban és éttermekben nagyméretű 
betűket használó étel és itallap is 
alkalmazható;

• Önkiszolgáló helyeken kérésre a személyzet 
viheti ki a tálcákat az asztalokhoz, valamint 
könnyen megfogható és csúszásgátló tálcák 
használata javasolt;

• Ha büfében frissítőket és ételeket is 
felszolgálnak, a kiszolgáltató pultnak és a 
fizetési pontnak hozzáférhetőnek kell 
lennie;

• Ahol ideiglenes létesítményeket is 
használnak, azokat használatuk idejére 
hozzáférhetővé kell tenni;

• A helyszínen megtalálható boltokban 
akadálymentes folyosók, elérhető polcok és 
fizetési pontok legyenek.
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Veszélyhelyzetek kezelése
Az szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy az 
attrakcióban vagy szálláson tartózkodó 
minden személy veszélyhelyzetben azt 
biztonságosan elhagyhassa. A menekülési 
terv ezért külön rendelkezéseket tartalmaz a 
fogyatékossággal élő emberek kimenekítése 
számára, figyelembe véve a különböző 
fogyatékosságok különböző igényeit. Ennek 
érdekében: 
• Minden helyszínen ki kell dolgozni a 

menekülési terveket, amelyek magukban 
foglalják a fogyatékossággal élő személyek 
kimenekítését;

• A menekülési tervnek figyelembe kell 
vennie a fogyatékossággal élő emberek 
specifikus jellemzőit: felismerési idő, a 
reakcióidő és a mozgási idő;

• Ha a helyszínen egynél több szint van, az 
evakuálásra alkalmas kerekesszékekhez 
képzett személyzet is kell biztosítani a 
személyzet körében,

• A menekülési útvonalakat egyértelműen 
jelezni kell az akadállyal élő célcsoportok 
számára is, 

• A menekülési útvonalakat jelző tábláknak 
jól megvilágítottnak és tapintható 
felületűeknek kell lenniük;

• A menekülési útvonalaknak sík talajon kell 
lenniük, akadályok nélkül;

• A riasztás különböző akadállyal élő 
csoportok számára jól észlelhető módjait 
kell kialakítani, ideértve a vizuális 
riasztásokat, a személyhívó rendszert, a 
rezgő eszközöket és a riasztási 
hangfrekvenciák célcsoportra való 
testreszabását;

• Szükség szerint védett menedékhelyeket is 
lehet biztosítani a védett lépcsőházakban;

• A tájékozódást segítő riasztási rendszerek is 
telepíthetők, amellyel megvalósítható az 
épület bizonyos részeinek, például a 
lépcsők vagy a vészkijáratok azonosítása, és 
a követendő haladási irány jelzése;

• Érzékeny füstérzékelő rendszerek is 
telepíthetők, mivel ezek csökkenthetik az 
észleléshez szükséges időt, további időt 
hagyva a menekülésre.
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A 10 legfontosabb teendő – attrakciók √

Hozzáférhetőségi
tájékoztató
Könnyen megtalálható
és részletes webes
tájékoztatás a
hozzáférhetőségről

TOP 

10
TIPP

Képzett munkatársak
Az egyes célcsoportok
szükségleteinek
ismerete, partneri
kommunikáció, kijelölt
„nagykövetek”

Célzott programok
Egyes fogyatékkal élő
célcsoportok célzott
bevonását szolgáló
programok,
nyugodtabb
periódusokban

Pihenőhelyiség
Rövidebb idejű
pihenésre, csöndre
alkalmas helyiség

Indukciós
akadálymentesítés
Fix vagy mobil
indukciós hurok
telepítése és a
munkatársak képzése
ennek használatára

Mosdó, öltöző
Akadálymentes WC,
öltöző több
fogyatékossági
célcsoport részére is

Kísérők
Kísérők és fogyatékkal
élők kedvezményes
belépése

Pihenőterületek
A létesítményen belüli
útvonal mentén
rendszeres
akadálymentes pihenők

Több típusú
tájékoztatás
Braille, video, audio
ismertető, tapintható
modellek, kontrasztos
feliratok látnivalóknál
(POI) és kiszolgáló
funkcióknál is

Egyértelmű irányító
rendszer
Könnyen érthető,
egyszerű, több
célcsoport számára is
elérhető feliratok,
tájékoztatás a teljes
„út” mentén
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Hozzáférhető szálláshelyek
Szobák
A szobák akadálymentes használata kapcsán 

lényeges annak biztosítása, hogy a valamilyen 
képességcsökkenéssel élő látogatók is 
biztonságosan el tudják hagyni a szobát 
veszélyhelyzet esetén. 
Ennek érdekében a menekülési utakról, a 
veszélyhelyzet esetén követendő eljárásról 
többféle módon kell tájékoztatni a vendéget. 
Javasolt az is továbbá, hogy a vendégek 
belülről ne tudják úgy bezárni az ajtót, hogy a 
személyzet ne tudjon bejutni, illetve kinyitni 
azt. Vészhelyzet esetén adott esetben (előre 
gyártott) írott kártyák használata is hasznos 
lehet. 
Az akadálymentesített szobákban az írásbeli 
információkat egyszerű, közérthető 
nyelvezettel, jól olvashatóan kell megadni és 
piktogramokat, képeket is kell alkalmazni. 
Javasolt azon időszak előzetes megadása is, 
amikor a személyzet takarítás, karbantartás 
miatt beléphet a szobába, annak érdekében, 
hogy a vendég azt időben el tudja hagyni vagy 
felkészüljön erre. 
A fogyatékkal élő látogatók egy részét 
kísérőszemélyzet is elkíséri. Az ő elhelyezésük 
érdekében érdemes egyszerűen elhelyezhető, 

felállítható pótágyat is rendelkezésre bocsátani 
annak érdekében, hogy emiatt ne kelljen 
többlet díjat fizetni, vagy könnyen elérhető, 
esetleg közvetlen összeköttetéssel rendelkező 
második szobát, hálófülkét kialakítani. 
A szobákban vezeték nélküli vízforralót kell 
használni, ez mind a látás, mind a 
mozgáskorlátozott vendégek számára segítség.
Gondoskodni kell arról is, hogy a vendégek a 
személyzet jelzéséről többféleképpen 
értesüljenek, például a telefon hangjelzése 
mellett fényjelzés is szükséges lehet, illetve a 
telefonnak hangerősítéssel és hallókészülékkel 
kell rendelkeznie a hallásérültek számára is 
elérhető szobákban. 
Az ajtókat úgy kell kialakítani a látássérült és 
mozgássérült vendégek számára, hogy azok 
180˚-ig kitárhatók legyenek, így 
akadálymentes közlekedést biztosítva. 
A takarítás vonatkozásában a személyzetet ki 
kell képezni arra, hogy a sérült vendég 
kényelme érdekében alkalmazott, például az 
ágyban található tárgyakat ne távolítsa el, ill. 
milyen módon nyúlhat ezekhez. 
Az ágyak elhelyezésekor arról kell 
gondoskodni, hogy a kerekesszékes vendégek 
(lehetőleg mindkét oldalon) kényelmesen 

tudjanak be és kiszállni az ágyba. Ugyancsak 
fontos, hogy a mozgássérült vendégek részére 
megfelelő magasságú ágy és megfelelő anyagú 
és vastagságú matrac álljon rendelkezésre. 
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A 10 legfontosabb teendő - szálláshelyek √

Szükségletek
pontosítása
Fogyatékkal élő
személy foglalása
esetén a szükségletek
pontosítása e-mailben,
chatben vagy telefonon

TOP 

10
TIPP

Rugalmas kialakítás
Rugalmas alaprajz,
annak érdekében, hogy
mobil eszközökkel több
célcsoportot
kiszolgáljanak.

Szöveges üzenetek
Mobil, szöveges
kommunikáció
lehetősége (pl.
szobaszervíz) a
halláskárosult
vendégek részére (is)

Mobil eszközök
A nem
mozgáskorlátozott, de
fogyatékkal élők
részére mobil eszközök,
így bármely szobát
használhatják

Kísérő elhelyezése
Az akadálymentes
szobákban a kísérő
ágyának az
akadálymentes ágy
melletti, ahhoz
csatlakozó elhelyezése

Fürdőszoba
Akadálymentes
fürdőszoba, ill. perem
nélküli, kapaszkodóval
ellátott zuhanyzó,
valamint mobil
fürdőszobai eszközök

Kísérő kutya
Kísérők kutyák
fogadására alkalmas
szoba és felszerelések,
állateledel, állatorvos
elérhetősége szükség
esetén

Szoba elfoglalása
Fogyatékkal élő
személy érkezése
esetén segítség a
megérkezésnél, a
szobához kísérés,
csomagok cipelése

Kommunikáció
A fogyatékkal élő
személlyel partneri
kommunikáció,
különböző helyzetek
(pl. halláskárosult,
demencia) kezelésének
képessége

Szeparált étkezés
A halláskárosult vagy
kognitív
fogyatékossággal élő
személyke számára
különösen hasznos egy
részben elkülönült,
csendes terület az
étkezések során
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Szoba 

Kerekesszékkel is 
megközelíthető szoba, 

széles közlekedő tér

Jó megvilágítás

Magasított ágy

Könnyen nyitható 
szekrény

„zip” összekapcsolható 
matracok, nagy méret

Megfelelő megvilágítás

„En suite” fürdőszoba
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WC/mosdó, fürdőszoba kialakítása
A WC, mosdó és fürdőszoba sérült vendégek 
szempontjából fokozottan balesetveszélyes 
hely, ezért a következő szempontokat javasolt 
figyelembe venni: 
• Ahol lehetséges, a fürdőszobaajtóknak 

kifelé kell nyílniuk, vagy minimális 
erőfeszítéssel oldalirányba eltolhatóknak 
kell lenniük. 

• A termosztáttal szabályozott víz 
hőmérséklete nem haladhatja meg a 41˚c-
ot.

• Álló és ülő magasságban is olyan 
ruhaakasztókat érdemes felszerelni, 
amelyek megfelelnek minden vendégnek, 
aki igénybe veszi a létesítményt. 

• Kerülni célszerű a fürdőszobák és a 
nyilvános WC-k falainak, padlózatának és 
berendezéseinek kizárólag fehér színű 
kivitelezését, mivel ez látássérült vendégek 
számára nem elég kontrasztos, ezért 
például érdemes színes törölközőket 
biztosítani ott, ahol fehér szerelvények 
találhatók.

• Olyan polcot is kell felszerelni, amely a 
kerekesszék magasságában található, 
elérhető.

• Amennyiben lehetséges, akadálymentes 

mosdót kell felszerelni, amely alá 
kerekesszékkel be lehet gördülni. 

• A fürdőszobában akadálymentes, tálca 
nélküli zuhany elhelyezése javasolt, amely 
kapaszkodóval, zuhanyszékkel, csúszásgátló 
felülettel van felszerelve, valamint a zuhany 
könnyen elérhető. Az akadálymentes 
átöltözés lehetőségét szintén biztosítani 
kell. 

• A WC-nek ugyancsak akadálymentesnek 
kell lennie a mozgássérültek számára 
akadálymentesen kialakított szobákban, 
úgy, hogy az öblítőtartály a kerekesszék 
magasságban kezelhető legyen, a WC két 
oldalán álljon rendelkezésre kapaszkodó, a 
piperetárgyak ugyancsak a WC 
magasságában legyenek és segélyhívó is 
könnyen elérhető legyen. 
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Fürdőszoba 

Kerekesszékkel 
használható mosdó

Perem nélküli zuhany

Támaszkodó

Kapaszkodó

Akadálymentes WC

Elérhető, könnyen 
kezelhető csap

Megfelelő természetes 
megvilágítás

Megnyugtató 
színhasználat
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Okos technológia

A fogyatékkal élő vendégek fogadásának 
színvonalában, komfortjában a következő 
lépést az okos eszközök jelentik. Ezek köre 
rendkívül tág, az akadálymentes tartózkodás 
szempontjából a következőket kell kiemelni: 

• Intelligens felügyelet: a felügyeleti rendszerek 
biztosítják a vendégek biztonságát, ideértve a 
vészhelyzetek jelzését, vagy például az eséses 
balesetek érzékelését

• Érzékelők: az érzékelők központi szerepet 
játszanak, ide tartoznak a nyílászárók 
automatikus nyitását, zárását és számos 
egyéb funkciót ellátó mozgásérzékelők vagy a 
környezeti tényezőket érzékelő szenzorok

• Intelligens asszisztens, hangszóró: az Amazon 
vagy a Google okos hangszórói, asszisztensei 
információt adnak és a vezérléssel 
összekapcsolva a világítás, hőmérséklet, víz 
stb. érintésmentes szabályozását is ellátják. 
Ezen eszközök alacsony áron elérhetők, 
ugyanakkor magyar/horvát nyelven 
funkcionalitásuk korlátozott. 

• Okos épület és eszközvezérlés: a fentieken túl 
ide tartozik a gépészet automatikus 
vezérlése, vagy apartman esetén a háztartási 
berendezések vezérlése

• Látogatói élmény növelése: a virtuális és 

kiterjesztett valóság segít megélni 
élményeket és megérteni a környezetet, a 
látnivalókat anélkül, hogy a látogató ezekhez 
nagyon közel kerülne

• Mobil technológiák: a mobil alkalmazások 
mind a mindennapi életben, mind a 
látnivalók megélésében, a feliratok 
megértésében segítik a látogatókat. Érdemes 
ezeket előre ajánlani, felkészülni 
használatukból, adott esetben segíteni 
telepítésükben, valamint a környezetet (pl. 
feliratok, modellek) tudatosan úgy alakítani, 
hogy ezen alkalmazások hatékonyan segítsék 
a látogatókat. 

Felügyeleti 
rendszer

Okos 
hangszóró

Mozgás 
szenzor

Mobilról 
vezérelt 

okos eszköz

Kiterjesztett/
virtuális 
valóság
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Elektronikus kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció a fogyatékkal élők
esetén is a kapcsolattartás fő csatornája, amely a
tartózkodás során is fontos szerepet kap.
Az útmutatóban kitérünk a honlapok kialakítására, a
közösségi média felületekre, az üzenetküldő
alkalmazások használatára és az email használatára.
A weboldalak és a közösségi média felületeken

kialakított oldalak a tájékozódás elsődleges
csatornái.
A weboldalak esetében ismertetjük a legfontosabb
szempontokat, tippeket, részletes szabványokat és
eszközöket a W3C Web Akadálymentesítési
Útmutató 2.1 változat tartalmaz, amelyhez online
ellenőrző eszköz is készült.

Honlap Közösségi 
média

Üzenetküldő 
alkalmazás

E-mail
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Akadálymentes weboldal
Befogadható tartalom: a tartalom attól 
függetlenül használható, hogy a felhasználó 
milyen típusú fogyatékossággal rendelkezik.

• Adjon meg szöveges alternatívát, ill. un. Alt 
feliratot képi, video- és audiotartalmakhoz, 
amelyet például is képesek értelmezni. 

• Az üzenetek különböző formában, így 
szövegesen, videó és audió formában is 
legyenek elérhetők. 

• A videó tartalmakhoz készítsen feliratot. 

• A szöveg könnyen olvasható legyen!

• A honlapnak lehetőség szerint legyen un. 
könnyen érthető kommunikációval készült 
változata (részletek: …)

Használhatóság: a honlapnak technikai 
szempontból is jól működőnek kell lennie, 
ideértve például a navigációt, az űrlapokat: 

• Kerülje az előugró ablakok használatát

• A navigációnak elérhetőnek kell lennie a 
billentyűzeten keresztül is.

• A honlap navigációs elemeinek könnyen 
azonosíthatónak és a többi tartalomtól 
megkülönböztethetőnek kell lenniük

• Az oldal legyen kiszámítható és intuitív.

• A tartalmakat különféle böngészők is meg 
tudják jeleníteni és ne igényeljen külön 
engedélyezendő technológiát (pl. flash)

• Ne legyenek felvillanó tartalmak. 

• Legyen könnyen használható kereső funkció

• A letölthető anyagok különböző méretekben 
legyenek letölthetők. 

• A letöltendő anyagok önmagukban is 
legyenek akadálymentesek. 

• Űrlapok: legyen egyértelmű, hogy mely 
mezők kötelezőek, könnyű az űrlapon belüli 
navigálás, és a válaszok megadása (pl. 
automatikus betöltési vagy kiegészítési 
funkció), valamint legyenek egyértelműek, jól 
érzékelhetők a funkció gombok (pl. 
jóváhagyás, beküldés)  és támogassa a hibák 
egyértelmű azonosítását

• Ahol lehetséges, kerülje a CAPTCHA-k 
használatát vagy több változatot adjon meg
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Akadálymentes weboldal
Érthetőség: a tartalom és a felhasználói 
felületek legyenek világosak és könnyen 
érthetők.

• A navigáció és a funkció gombok egyértelmű 
elnevezéseket használjanak. 

• A szöveg és a háttér legyen kontrasztos, és a 
színkombinációk is segítsék a megértést 

• Az információk ne alapuljanak csak színekre 
(pl. diagram), hanem legyen szöveges 
változat is

• A honlapon megtalálható információk 
legyenek elérhetők nagyobb méretű betűk, 
Braille-írás vagy „könnyen olvasható” 
formában 

• Kerülje a képeken belüli szöveget, ill. a szöveg 
mögötti kép formátumú hátteret

• Tartalmi szempontok 

• A szövegben használjon cselekvő igéket és a 
személyességet kifejező, egyes szám vagy 
többes szám első személyű alanyt. 

• Több nyelven is nyújtson információt! 

• A honlap tartalma legyen gyorsan és könnyen 
áttekinthető. 

• A legfontosabb üzeneteket a szöveg elején 

mutassa be, ezt kövessék a részletesebb 
információk fontosági sorrendben

• A linkek írják le a linkelt oldalt. T

• Tömören és pontosan írja le a 
szolgáltatásokat!

• Emelje ki a vendégek által is keresett és 
használt kulcskifejezéseket. 

Robusztusság: a honlapot sokféle eszköz 
legyen képes használni, ideértve az eszközök 
típusait (PC, notebook, tablet, telefon) és 
operációs rendszereit 
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A hozzáférhető weboldal jellemzői

FOGADÓ Fogadó

Normal
normal normal Normal normal normal normal normal

normal normal normal normal normal Normal normal

normal normal normal Normal normal normal normal
normal normal normal normal normal normal Normal

https://www.scandichotels.com/we
ekend-packages-and-offers

https://www.hotel.com/home.aspx.
?link=C268ow(ZU9qwowerT654u

normal normal normal Normal normal normal normal
normal normal normal normal normal normal Normal
normal normal normal normal normal normal normal
normal normalNormal normal normal normal normal
normal normal normal normal normal normal
normalNormal normal normal normal normal normal
normal normal normal normal

Nagybetűs szöveg, nehezen kivehető

A szöveg és a háttér nem kontrasztos

A menü nem ad visszajelzést, hogy hol állunk 

A szöveg nem tördelt, nincsenek kiemelések

1 A háttárkép miatt nehezen olvasható a szöveg

A link technikai, nem segít az értelmezésben

A weboldal csak egyfajta eszközön működik optimálisan

2

3

4

5

6

7

1 2

3

4

5

6

7
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Weboldal és közösségi 
média

Jól kereshető 
hashtagek 

Kontrasztos háttér, 
intuitív használat, 

egyértelmű 
kiemelések
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Hozzáférhető honlap: a képekhez társított alternatív leírás

Okay alt text: <img src="escalator.jpg" alt="man on
escalator">
Better alt text: <img src="escalator.jpg" alt="man 
walking on escalator">
Best alt text: <img src="escalator.jpg" alt="man 
wearing backpack walking down escalator">

Untitled
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A hozzáférhető turisztikai 
szolgáltatások értékelése
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A hozzáférhető turizmus célterületei Baranyában

A hozzáférhető turizmus fejlesztésének célja, 
hogy egyrészt minél több utazó 
megtapasztalhassa azt az élményt, amelyet 
Baranya kulturális, természeti öröksége és 
egészséggel, jólléttel kapcsolatos 
szolgáltatásai kínálnak. 
Másfelől, ezáltal lehetőséget kíván adni a 
szolgáltatók szélesebb körének arra, hogy új 
látogatói csoportokat legyenek képesek 
megszólítani és ezáltal növelni tudják 
forgalmukat. 
A hozzáférhető turizmus fejlesztésének 
célterületei ennek érdekében egyrészt 
Baranya turizmusának központi tematikus 

területei, másrészt a kis- és közepes 
szolgáltatók, ideértve úgy a KKV-kat, mint 
helyi egyesületeket vagy állami, 
önkormányzati szolgáltatókat. 
Utóbbi fókusz célja a hozzáférhető turizmus 
kínálatának bővítése, valamint az, hogy 
ennek gazdasági előnyeiből is minél többen 
részesüljenek. Az útmutató kis léptékű, 
fokozatos fejlesztésekre épülő, a kisebb, 
kevesebb költséggel megvalósítható 
beavatkozásokat előtérbe helyező 
megközelítése is ezt a célt szolgálja.  
A hozzáférhető turizmus fejlesztése 
tematikusan négy területet céloz meg: 

1. Fenntartható, falusi turizmus, 
2. Kulturális örökség, 
3. Egészségturizmus,
4. Természeti értékek. 

Fenntartható falusi turizmus Hozzáférhető kulturális 
örökség

Egészség-és gyógyturizmus Hozzáférhető természeti 
örökség
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Falusi turizmus
A vidéki, természetközelibb, a 
hagyományos építészet, 
mesterségek, gazdálkodás értékeit 
bemutató, ennek 
megtapasztalását lehetővé tevő 
falusi turizmus a hozzáférhető 
Baranya egyik fontos pillére.
A hozzáférhető falusi turizmus 
fejlesztésének négy fontosabb 
területe van:

• Hozzáférhető szálláshely
• Megtapasztalható hagyományos 

mesterségek, tevékenységek
• Hagyományos gazdálkodás, 

állattartás 
• Közeli természeti és kulturális 

látnivalók, amelyeket külön 
részben tárgyalunk. 
A hozzáférhető falusi szálláshely 
követelményei nem 
szükségszerűen különböznek a 
szálláshelyeknél leírt 
szempontoktól. Hagyományos 
építési mód vagy jelentős 
átalakítás lehetőségének hiánya 
esetén a szálláshelyeknél leírt 
kisléptékű átalakítások javasoltak, 

kiemelendő a ház megközelítését, 
a belső akadálymentes 
közlekedést, az akadálymentes 
mosdót, valamint apartman 
esetén önálló étkezési és főzési 
lehetőséget. 
A hagyományos mesterségek az 
egyik fő vonzerőt jelentik. 
Esetükben a műhely/bemutatótér 
megközelítése, az azon belüli 
közlekedés és pihenési lehetőség, 
a kreatív munkaterület 
akadálymentes használata, az 
akadálymentes mosdó és a 
személyes felkészülés a 
kulcsszempont. 
Állattartás, hagyományos 
gazdasági épület esetén ugyancsak 
a megközelítés, az ezen belüli 
akadálymentes közlekedés (az 
akadálymentes útvonalaknál 
leírtak szerint) a kulcsszempont. 
Elképzelhető természetesen csak 
egyes célcsoportok számára 
biztosított akadálymentesség, ezt 
az előzetes kommunikáció során 
egyértelműen jelezni kell. 
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Történelmi helyszínek 
hozzáférhetősége
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Kulturális örökség
Baranya kulturális öröksége sokszínű és a 
térségi turisztikai fejlesztések egyik pillére. 
Ennek megfelelően, a kulturális örökségi 
területek hozzáférhetősége a teljes látogatói 
élmény szempontjából is lényeges, ugyanakkor 
a jellemzően állami, önkormányzati 
fejlesztéseknek ez általában szerves eleme. 
A kulturális örökségi területekkel kapcsolatos 
általános tapasztalatok alapján néhány 
szempontra érdemes felhívni a létesítmények 
üzemeltetői és a látogatókat fogadó 
szálláshelyek figyelmét: 

• A valamilyen képességcsökkenéssel élő 
vendégeket fogadó szálláshelyek számára a 
közelükben található kulturális örökség 
hozzáférhetőségének ismerete fontos 
szempont, annak érdekében, hogy megfelelő 
programokat tudjanak ajánlani. 

• A kulturális örökségi helyszínek esetében is 
nagyon lényeges a pontos előzetes 
tájékoztatás, ideértve az akadálymentesség 
körét (érintett célcsoportok), az 
akadálymentes területeket és 
szolgáltatásokat, valamint ezek jellegét. 

• A kulturális örökség esetében gyakran 
előfordul, hogy a létesítmény egésze nem 
hozzáférhető. Ebben az esetben fontos a 
pontos előzetes tájékoztatás, hogy mely rész 

hozzáférhető. 
• Bár az egyetemes tervezés elvei szerint 

alapesetben nem lehet különbség a 
fogyatékkal élők és mások által használt 
területek között, történelmi épületek 
esetében például alternatív bejárat alakítható 
ki, így az épület egy része hozzáférhetővé 
tehető. 

• Szabadtéri helyszín esetében a természeti 
örökségi helyszínek esetében leírtakat 
érdemes figyelembe venni a sétaútvonalak és 
kiszolgáló területek kialakítása során. 

• Történelmi közterületek (pl. terek) esetében 
az akadálymentes közlekedés biztosítása (jó 
példa: Pécs, Széchenyi tér) és elérhető 
akadálymentes kiszolgáló területek elérése, 
jelzése  lényeges. Ebben az esetben 
elfogadható a történelmi burkolat szükséges 
mértékben történő megváltoztatása is, pl. 
tapintható burkolat létrehozása érdekében. 
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Természeti örökség
Baranya egyik fő vonzerője az érintetlen 
természeti örökség, ezért fontos, hogy 
ezeket a látnivalókat is mindenki 
egyenlően, függetlenül és biztonságos 
módon kereshesse fel. 
A természeti látnivalók esetében is 
kiemelten fontos a pontos előzetes 
tájékoztatás, a látnivaló 
megközelíthetősége, a látnivaló területén 
való közlekedés és tájékoztatás és a 
látnivaló területén elérhető 
akadálymentes szolgáltatások és ezek 
gyakorisága, elhelyezkedése.
A természeti látnivalók elérhetősége 
esetében kiemelten fontos a látnivalón 
belüli útvonal akadálymentessége: 

• A látnivaló akkor hozzáférhető, ha 
legalább egy akadálymentes sétaútvonal 
átvezet rajta, amely autonóm közlekedést 
tesz lehetővé és ennek megfelelően 
legalább 2,5 m széles, kerekesszékkel 
közlekedő személyek elférnek rajta 
egymás mellett és irányt is tudnak 
változtatni rajta és a közlekedést nem 
zavarja jelzőtábla vagy nem 
akadálymentes szakasz. 

• A szintkülönbségeket az előírásoknak és a 
máshol leírtaknak megfelelően kell 

áthidalni, a lejtés max. 6% lehet. 
• A felületeknek akadálymentes 

közlekedést kell biztosítaniuk. Sokfajta 
felület megfelelő lehet, amely 
csúszásmentes, de egyúttal sima, 
akadálymentes, pl. merőleges fa burkolat, 
csúszásmentes beton felület vagy 
kötőanyaggal kitöltött kő stb. 

• A felület megvilágítása legalább 20 lux 
kell, hogy legyen. 

• Megfelelő irányító és jelzőrendszert, 
ideértve a tapintható burkolatot, kell 
telepíteni, különösen útelágazásokhoz, 
pihenőkhöz, az út állomásaihoz

• Az útvonal oldalvonalán folyamatos 
védelmet, kapaszkodót kell biztosítani. 

• Az útvonalon, a fogyatékossággal élők 
közlekedési szokásait figyelembe véve 
rövidebb sétaútvonalakat, több, 
akadálymentes pihenőt kell kialakítani. 

• A kiszolgáló helyiségeknek, valamint 
recepció esetén a fogadóterületnek is 
akadálymentesnek kell lennie. 

• Lényeges a személyzet képzése, valamint 
humán segítség elérhetősége akár 
telepített segélyhívón, akár 
mobilkészüléken. 

A Kopácsi rét. Forrás: 
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Egészség-, gyógy- és fürdőturizmus
Baranya bővelkedik a 
termálforrásokban és természetes 
vizekben is, így ezek hozzáférhetősége 
a kínálat lényeges eleme. 
A fürdők gyógyfürdők is lehetnek, 
amelyek mozgásszervi betegséggel 
rendelkezők, idősek számára 
különösen fontos turisztikai 
célpontok. 
A fürdők akadálymentessége lehet 
teljes (elsősorban új létesítmény 
esetén) vagy részleges – ez esetben is 
kulcs a pontos tájékoztatás. 
A fürdők esetében az általánosan 
alkalmazandó szempontok mellett 
kiemelt:

• Akadálymentes belső közlekedési 
útvonalak 

• Akadálymentes öltöző 
• Kiemelten fontos a folyamatos 

helyszíni információ, 
hangos/braille/jól látható feliratok, 
tapintható burkolat

• Medencék emelővel, vagy rámpával 
történő megközelítése

• Képzett személyzet és segélyhívás 
lehetősége 

• Külön gyógykezelések lehetősége 

• Akadálymentes étkezési lehetőség
• Kísérők ingyenes belépése 

Természetes vizekhez kapcsolódó 
strandok esetében is megvalósítható 
az akadálymentes hozzáférés rámpa, 
ill. kapaszkodó, korlát, valamint 
hidraulikus emelő segítségével. A 
biztonságos tartózkodást a vízben is 
biztosítani kell, így például a korlátnak 
ott is folytatódnia kell és a meder sem 
szabad, hogy akadályt képezzen. 
Természetesen ez esetben is fontos, 
hogy maga a helyszín is 
akadálymentesen megközelíthető 
legyen, valamint a parton történő 
akadálymentes pihenés, átöltözés, 
mosdó is rendelkezésre álljon a valódi 
akadálymentesség érdekében.

Forrás:
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A hozzáférhetőség határon átnyúló 
érvénesülése a következő szempontok alapján 
valósul meg: 
• A Hozzáférhető Baranya minősítés és a 

hozzá kapcsolódó értékelés Baranya és 
Eszék-Baranya megyékben együttesen 
valósul meg

• A szolgáltatók bekerülnek egy közös, 
általános turisztikai információs és 
promóciós célokat szolgáló adatbázisba, 
amely alapján a látogatók a két megyére 
egyaránt kiterjedő tartózkodást tudnak 
tervezni 

• A szolgáltatókat magyar és horvát feliratok, 
útmutatók és közös képzési program is 
segítik a nyelvi akadálymentesítésben 

• A szolgáltatók közös rendezvényeken 
építhetnek kapcsolatot egymással, ezáltal 
közös, versenyképes kínálatot tudnak 
nyújtani a látogatóknak, akár a szabadidős 
kínálat egynapos túrák keretében való 
színesítésével

• Eszék-Baranya megyében kölcsönözhető 
eszközök állnak rendelkezésre, amelyek 
korlátozással élő látogató érkezése esetén 
kölcsönözhetők

Hozzáférhetőség határon átnyúló érvényesítése

Forrás:http://institute.cesci-
net.eu/tiny_mce/uploaded/EUSDR_Part_Two_10_
PecsEszek.pdf
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A hozzáférhetőségi minősítés 
A minősítés célja
A Hozzáférhető Baranya minősítés célja a 
hozzáférhető turizmus ösztönzése Baranya és a 
horvátországi Eszék-Baranya megyékben, 
kihasználva a közös promócióból adódó 
szinergiákat. Ennek érdekében:

• Kialakítottunk egy hozzáférhetőségi 
értékelési szempontrendszert, amely mind 
attrakciók, mind szálláshelyek számára 
lehetőség nyújt szolgáltatásaik önértékelésére, 
valamint későbbi, független minősíttetésére

• Az önértékelés és a minősítés alapján a 
szolgáltatók egy nemzetközi, a két megyére 
kiterjedő, a teljes turisztikai kínálatot lefedő 
adatbázisba kerülnek be. Az itt a 
hozzáférhetőség szintjéről nyújtott pontos és 
részletes információk elősegítik azt, hogy 
további, valamilyen korlátozó állapottal élő 
utazók érkezzenek a térségbe és az adott 
szolgáltatóhoz. Az értékelés nem 
szükségszerűen jelenti a komplex 
akadálymentesítés elérését, a csak valamely 
csoportra, korlátozó állapotra, szempontokra 
kiterjedő akadálymentesítés is fontos és 
értékes információ az utazók számára!

• A szempontrendszerhez kapcsolódnak 
gyakorlati javaslatok, amelyek jelen 
útmutatóban és a kapcsolódó képzési 

anyagokba elérhetők. 
Ez a dokumentum bemutatja az értékelés fő 
kategóriáit, az értékelés módszerét és az 
egyes helyszínek esetében alkalmazandó 
értékelési kritériumok részletes felsorolását.
A részletes értékelési kritériumok fő 
kategóriákba vannak csoportosítva és az egyes 
szolgáltatók az egyes kategóriákban 
megszerezhető összes pontszám arányának 
(%) (pl. hozzáférés a létesítményhez) 
megfelelő minősítési szintre tehetnek szert. 
A részéletes értékelés mellett meg kell adni a 
kulcs kritériumoknak való megfelelést is, 
amely kiemelten szerepel az adatbázisban is. 
Az adatbázis nyilvános felületén (honlapján) a 
fő kategóriákat és a legfontosabb 
kritériumokat teszik közzé, az önértékelésben 
és a minősítés során azonban a részletes 
értékelést is elvégzik.
Fontos megjegyezni, hogy nem minden 
kritérium alkalmazható minden helyszínre, 
mivel például a történelmi emlékhelyek, a 
természeti látnivalók vagy a közterek adott 
esetben természetüknél fogva számos 
funkcióval nem rendelkeznek (például 
recepciós pult), valamint lényeges, hogy amint 
ezt említettük, nem minden szolgáltatótól 

elvárt, hogy minden szempontnak megfeleljen 
és minden célcsoport számára komplex 
akadálymentesítést biztosítson. 
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A hozzáférhetőség értékelési rendszere
Az értékelési kritériumok a fentiek 
figyelembevételével a következő szempontok 
mentén lettek kidolgozva:
• Lefedik az un. látogatói utat, amely leírja a 

látogató lehetséges útját a létesítmény 
megközelítésétől a létesítményen belüli 
közlekedésig, ideértve a látogatás előtti 
tájékoztatást is.

• További kritériumokat tartalmaz a 
szálláshelyekkel kapcsolatosan, különös 
tekintettel a vendégszobákra.

• Tartalmaz a személyzet tudatosságával és 
képzésével kapcsolatos kritériumokat is, 
amelyek biztosítják a fogyatékossággal élő 
személyek megfelelő támogatását.

• A kritériumok megkülönböztetik a 
kulcsfontosságú, az alapvető és a további 
kritériumokat. A kulcsfontosságú 
kritériumok olyan alapvető kritériumok, 
amelyek a potenciális látogatók 
tájékoztatása szempontjából alapvetőek, 
míg az alapvető kritériumok olyan 
kritériumok, amelyeket teljesíteni kell az 
alap tanúsítási szint elérése érdekében akár 
értékelési szempontrendszer összességét, 
vagy annak egy részét tekintve. 

Teljesítményszintek
A szolgáltatók, ill. létesítmények értékelése 
során a részletes értékelési szempontrendszer 
mentén hárompontos skálát alkalmaznak, ahol 
az egyes értékek a következőket jelentik:
1: A szempont egyáltalán nem teljesül (piros a 
felmérés értékelő lapján, 0-33% -os 
teljesítmény).
2: A szempont elemei részben teljesülnek 
(sárga a kérdőíven, 34-66% teljesítmény).
3: Az elérhetőség teljes mértékben vagy 
nagymértékben megvalósul (zöld az értékelő 
lapon, 67–100% teljesítmény).
Az egyes kritériumokra adott pontok összege 
alapján alakul ki a kategóriák szerinti 
teljesítmény szintje és az összesített értékelési 
pontszám. 
A minősítés ennek megfelelően öt szinten 
érhető el:
• arany (az adatbázisban öt csillaggal jelölve): 

a szolgáltatás minden szempontból (80% 
felett) példaértékű, kiemelkedő 
szolgáltatást nyújt, és megfelel az összes 
alapvető kritériumnak

• ezüst (négy csillag): a létesítmény 
megbízható, magas szolgáltatási szintet 
biztosít, de további fejlődésre van szükség 

bizonyos kategóriák  vagy bizonyos 
célcsoportok esetében  (60% felett), és 
megfelel minden alapvető kritériumnak

• bronz (háromcsillagos): a létesítmény stabil, 
átlagos szolgáltatást biztosít, minden 
alapvető kritériumot teljesít, de több 
szempont és kategória esetében 
hiányosságai vannak (50% felett)

• kék: a létesítmény csak bizonyos 
szempontoknak felel meg, de nem minden 
alapvető kritériumnak

A funkcionális területek (információ, bejárat, 
mozgás stb.) értékelése mellett a rendszer 
lehetővé teszi a teljesítmény értékelését is 
fogyatékosság szerinti kategóriákban is. E 
tekintetben azok a szolgáltatók, amelyek egy 
kategóriában eleget tesznek az alapvető 
kritériumoknak, megkapják az összesített 
minősítés mellett az adott kategóriában 
nyújtott akadálymentes szolgáltatást jelző 
jelzést is. 
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A hozzáférhető turizmus minősítési rendszere 
A Hozzáférhető Baranya minősítési rendszer a 
résztvevő turisztikai attrakciókat, 
szálláshelyeket, szolgáltatókat egy 
szempontrendszer alapján minősíti. A 
szempontrendszer (jelen Útmutató 
melléklete) a látogató által bejárt út mentén 
értékeli a hozzáférhetőséget. 
A látogató vagy vendég által bejárt úton a 
teljes szolgáltatási folyamatot és élményt 
értjük, amely az utazási célpont és szállás 
keresésénél kezdődik, és az utazáson, 
valamint a célállomáson való tartózkodáson 
át a látogatás utóéletéig, utógondozásáig 
tart. 
A szempontrendszer tartalmaz kötelező és 
opcionális elemeket, mind a látogatás 
szakaszai, mind fogyatékossági csoportok 
szerint. 
Az értékelési szempontrendszert a turisztikai 
szolgáltató egyrészt önértékelésként tudja 
alkalmazni, amely alapján elkészíti a 
Hozzáférhetőségi tájékoztatót, másrészt ez 
jelenti a független minősítés alapját is. 
A szolgáltatások és a létesítmény a 
szempontrendszer alapján történő (ön) 
értékelése során számos olyan eset 
felmerülhet, ahol a szolgáltató nem vagy csak 
részben teljesíti a szempontot. Érdemes 

ugyanakkor figyelembe venni, hogy számos 
esetben minimális erőbefektetéssel is 
jelentős változást, javulást lehet elérni az 
önértékelés és a tájékoztató elkészítése és az 
adatbázisba való feltöltését, valamint a 
független értékelést megelőzően is. 
Az útmutató a látogatói élmény fő fázisai 
szerint mutatja be azokat a – sok esetben kis 
befektetéssel megvalósítható –
változtatásokat, lépéseket, amelyeket 
jellemzően érdemes megfontolni és meglépni 
a hozzáférhető szolgáltatás hatékony 
kialakítása érdekében. Ezek a lépések 
egyúttal azt is szolgálják, hogy a szolgáltató 
az értékelési szempontrendszerben foglalt 
szempontokat minél teljesebben meg tudja 
valósítani. 
Az itt bemutatott lehetséges lépéseken túl 
természetesen számos egyéb lehetőség áll 
rendelkezésre. Ezek egy részét a jelen 
projekthez kapcsolódó képzési anyagok 
mutatják be szemléletesebben, valamint az 
Útmutató hivatkozik azokra a további 
útmutatókra is, amelyek az attrakciók, 
szálláshelyek jogszabályban előírt 
akadálymentesítéséhez kapcsolódnak –
ezeket ezért jelen helyen részleteiben nem 
mutatjuk be. 
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A hozzáférhető turizmus minősítési rendszer folyamata
Az értékelés és a tanúsítás folyamata és 
szervezeti kerete Miller és munkatársai (2007) 
által javasolt általános keretrendszeren alapul, 
maga a folyamat pedig nemzetközi 
gyakorlatot, az ENAT vagy a Visit England által 
meghatározott utat követi az alábbiak szerint:
1. A szolgáltató regisztrál az online 
adatbázisba, letölti a kérdőívet és az 
akadálymentességi nyilatkozatot.
2. A pályázók önértékelési kérdőívet töltenek 
ki a Mellékletben található kérdőív alapján. 
Ellenőrzik, hogy megfelelnek-e az alapvető 
szempontoknak vagy csak részben, esetéeg
csak egy kategória kritériumainak felelnek 
meg. 
3. Kitöltenek egy úgynevezett 
hozzáférhetőségi tájékoztatót, amely a 
kérdőívvel összhangban leírja mind a 
létesítmény szolgáltatásait, mind az 
akadálymentesség szintjét és jellemzőit.
4. A szolgáltató feltölti a tájékoztatót az online 
adatbázisba és azt közzéteszi.
5. A szolgáltató önértékelést elvégzett 
szolgáltatóként jelenik meg az adatbázisban.
6. A szolgáltató részleges vagy teljes tanúsítást 
igényelhet minden év végéig, az online 
adatbázisban található űrlap kitöltésével és 

benyújtásával.
7. A minősítő testület működtető szervezete 
megvizsgálja a kérelmeket, és ha azok 
teljesek, kijelöl egy értékelőt, hogy látogassa 
meg a szolgáltatót, és értékelje a helyszínt, 
valamint segítse a szolgáltatót egy 
akadálymentességi terv kidolgozásában, amely 
leírja az akadálymentesség biztosítása 
érdekében hozott alapvető belső szabályokat 
és a fejlesztési területeket.
8. Az értékelő értékelést készít a testület által 
meghatározott időpontig, és elküldi 
értékelését a minősítő testületnek.
9. A minősítő testület évente egyszer ülésezik, 
megvitatja a kérelmeket, és az értékelő 
javaslata alapján dönt a minősítés szintjéről. A 
minősítő testület egyszer kérheti a kérelemben 
szereplő adatok hiánypótlását.
10. A működtető szervezet elkészíti a 
minősítő címkéket és átadja azokat a 
kérelmezőknek, valamint éves rendezvényt 
szervez, ahol a címkéket személyesen díjazzák.
11. A működtető szervezet értestést kap az 
adatbázisból, amikor a tanúsítás lejár, és 
felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel, hogy 
meg kívánja-e újítani.
12. Az üzemeltető szervezet követi az 

adatbázisban található panaszládát, ha a 
minősítő címkével kapcsolatos panasz vagy 
kötelezettségszegés történt.
A minősítő testület a projekt két 

kedvezményezettjének képviselőiből, a 
horvátországi fogyatékkal élők ombudsmanja 
eszéki irodájának képviselőjéből, valamint 2 
további magyarországi képviselőből és egy 
célcsoport horvátországi baranya-megyei 
képviselőiből áll.
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Az étékelési rendszer elemei
Ennek megfelelően a látogatók által bejárt út 
és a célcsoportok szerint lebontott javaslatok 
sem azzal a szándékkal készültek, hogy ezeket 
a minősítés érdekében kötelezően teljesíteni 
kell, hanem javaslatokként, ötletekként 
szolgálnak az érdeklődő szolgáltatók számára 
ahhoz, hogy milyen módon lehet teljesíteni a 
szempontrendszerben foglalt 
követelményeket.
A szempontrendszerben szereplő kritériumok 
a legjobb nemzetközi gyakorlaton alapulnak 
és az alábbi fő kategóriák és alkategóriák 
szerint lettek csoportosítva: 
• Információ és hozzáférés
• Információnyújtás
• A látogatás előtti információk
• Helyszíni információk
• Tájékozódás
• Feliratok, táblák
• Közlekedési útvonalak (mozgás)
• A létesítmény átfogó értékelése
• Áthidalandó szintkülönbségek
• Pihenőhelyek
• Fogadótér és ruhatár (fizikai 

tulajdonságok)
• Bejárat és megközelítés

• Épületen belüli mozgás
• Világítás
• Szolgáltatások
• Recepció
• Mosdó és higiénia
• Étkezés és egyéb szolgáltatások
• Vészkijárat és vészhelyzet
• Kísérő kutyák
• Szolgáltatás-integráció
Az értékelési szempontrendszer alapvető 
logikája a látogató által a szálláskereséstől a 
távozásig bejárt utat képezi le.

• A látogatást megelőző információk
• Megközelítés 
• Tájékozódás
• Külső környezet
• Belső közlekedés
• A helyszínen elérhető információk
• Programok és rendezvények
• Létesítmény szolgáltatások
• Vészhelyzet
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Értékelési szempontrendszer: információnyújtás és tájékoztatás 
INFORMÁCIÓNYÚJTÁS
• A látogatás előtti információk
• A létesítményről egyértelmű, könnyen 

hozzáférhető információk állnak 
rendelkezésre a különböző célcsoportok 
számára arról, hogy mely részei elérhetők 
vagy részben hozzáférhetők, és milyen 
típusú hozzáférési lehetőségek és 
szolgáltatások állnak rendelkezésre

• Az elérhető létesítményeket és 
szolgáltatásokat pozitív és egyértelmű 
módon írják le

• Az épülethez vezető és épületen belüli 
akadályokat, megközelítési-közlekedési 
lehetőségeket és szolgáltatásokat, 
támogató lehetőségeket (pl. audio
segédlet), vezető kutyák számára biztosított 
lehetőségeket pontosan leírják (pl. távolság, 
meredekség)

• Az egyes célcsoportok számára elérhető 
lehetőségek és korlátok világosak

• A különböző csatornákon és a helyszínen 
rendelkezésre álló információk közötti 
összhang megfelelő, az információk 
pontosak

• A honlap szöveges, grafikus, audió, videó 
információt, Braille írással ellátott 

információt és ezeket letölthető módon 
tartalmazza, valamint virtuális túra is 
elérhető

• A létesítményben a bejáratnál is elérhető 
audió, videó információ, személyes 
tájékoztatás

• A honlap egyszerű, világos nyelvezetet 
használ

• A honlap akadálymentesített 
• A honlap logikus elrendezésű, az elérésre, 

szolgáltatásokra vonatkozó információ 
könnyen megtalálható

HELYSZÍNI TÁJÉKOZTATÁS
• A helyszínen a látogatás megkezdése előtt 

is teljeskörű információ áll rendelkezésre
• A tájékoztatás a következőket foglalja 

magában: feliratok, piktogramok / ábrák, 
térképek, Braille feliratok, audió útmutatók 
(fix, mobil applikáció, eszköz), videó 
útmutató, hallássegítő berendezés, 
egyszerű, jól olvasható nyomtatott 
tájékoztatók

• A helyszínen képzett segítség áll 
rendelkezésre 

• A tájékozódást (autonóm) vezetett útvonal 
(pl. audió útmutatóval) segíti

• A létesítményekben szervezett 
rendezvények esetében is biztosított az 
akadálymentes használat –
rendezvényterem jelzése, rendezvényterem 
esetében szolgáltatások elérhetőségének 
jelzése, akadálymentes megtekintés 
biztosítása

TÁJÉKOZÓDÁS 
• Világosan kijelölt haladási útvonal áll 

rendelkezésre
• Rendelkezésre állnak támogató 

technológiák az útvonal elejétől kezdve 
(lista)
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• A feliratok minden szükséges pontnál 
megtalálhatók? 

• A feliratok szemmagasságban vannak és 
jól láthatók? 

• A feliratok nem károsítják az épületet és 
kulturális értékét?

• A feliratok jól olvashatók (kontrasztos, 
megvilágítás)?

• A feliratok Braille írással is elérhetők?
• A feliratok halláskárosultak számára is 

elérhetők? 
• A feliratok mellett találhatók tapintható 

térképek? 
• Az attrakciók környezetében a feliratok 

számossága, kialakítása nem okoz zavart a 
látogatókban? 

• Többnyelvű feliratok esetében is jól 
láthatók a feliratok? 

• A feliratok jelzik a hozzáférés akadályait? 
• A feliratok jelzik a távolságokat és 

állomásokat? 
• A feliratok jelzik a rendelkezésre álló 

segítséget / eszközöket? 
• Információs, tájékozódási, vészkijáratokat 

jelölő feliratok egyaránt megtalálhatók és 
a fenti jellemzők érvényesek ezekre? 

• A feliratok olvasása közben a látogató 
nem akadályozza mások haladását? 

• A feliratok nyelvezete tömör, érthető és 
piktogram/kép is segíti a megértést? 

• A feliratok kis és nagybetűket 
kombinálnak? 

Értékelési szempontrendszer: feliratok
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Általános szempontok
• Az attrakció területén egyértelműen 

kijelölt útvonalak találhatók
• Az útvonalak a lehető legtöbb látogató 

számára hozzáférhetők és a látogatók 
lehetőleg közös útvonalat használnak

• Az útvonalak mentén egyértelműen 
jelölve vannak a hozzáférési célcsoportok

• Valamely célcsoport számára nem 
hozzáférhető út jelölve van és alternatív 
útvonal rendelkezésre áll és egyértelműen 
jelölt

• Az alternatív útvonalak egyenértékű 
élményt nyújtanak 

• Az útvonalat nem akadályozzák 
ideiglenesen elhelyezett tárgyak, 
lázárások vagy nem kezelt hibák 

• Az útvonal vagy tér mentén elhelyezett 
utcabútorok fogyatékosok számára 
könnyen elérhetők és rendezettek, nem 
okoznak zavart 

• Az útvonal megvilágítása egyenletesen 
biztosított 

• Szükség szerint az útvonal megfelelő 
burkolattal, csúszásgátlással és 
vízelvezetéssel rendelkezik, amely 
csökkenti a helyszín és az időjárás 

adottságaiból adódó kockázatokat (pl. 
csúszás), ideértve a tereket, nagyobb 
felületeket és történelmi burkolatokat  

• Az utak mentén szükség szerint elérhető 
kapaszkodó és – hosszabb út esetén 
fedett - pihenőhely is található

• Az út és a környezete közötti 
magasságkülönbség esetén a 
magassághoz igazodva korlát, oszlop, 
megemelt járdaszegély található

• Mozgás és látássérült emberek 
tájékozódását vezető vonalak, sínek 
szolgálják 

• Az akadálymentesítést szolgáló 
megoldások illeszkednek a történelmi 
környezethez, eredeti anyaghasználathoz?

• Gyalogos és járművek számára egyaránt 
elérhető, szintben nem elkülönülő közös 
útvonal esetén a gyalogos útvonal 
látássérültek számára érzékelhetően 
elválasztott

• A történelmi épületek 
közlekedőfelületeinek 
akadálymentesítése az eredeti burkolat 
minimálisan szükséges módosításával és 
megtartásával valósul meg

• A látássérültek számára alkalmazott 

tapintható felületek anyagban 
illeszkednek a környezethez, 
csúszásmentesek és funkciónkként 
megkülönböztethetők  

oooooo
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SZINTKÜLÖNBSÉGEK
• Kis szintkülönbség esetén külön rámpa 

használata nélkül, a szintkülönbség 
megszüntetésével biztosítják a 
megközelítést

• Jelentős szintkülönbség és/vagy 
műemléki értékű burkolat esetén 
alternatív, kerülő útvonalat biztosítanak

• Az emelkedés mértékétől függően 
korlátot biztosítanak 

• Lehetőleg az út/rámpa mindkét oldalán 
van korlát

• A korlát, kapaszkodó nem roncsolja a 
védett műtárgyat, épületet, a 
későbbiekben eltávolítható

• A korlát csúszásmentes, a környezethez 
igazodó anyagú

• Megfelelő szélességű lépcső esetén két 
oldalról használható korlátot helyeztek el 
a lépcső közepén

• A korlátok túlnyúlnak a lépcsőn, 
biztonságos megközelítést/távolodást 
biztosítva 

• A lépcsők szélét lehetőleg érzékelhetően 
jelölik 

• A lépcsővel megközelíthető épületekbe a 
bejutást az épületekhez anyagában, 

kialakításában illeszkedő rámpa biztosítja. 
Hosszabb rámpa esetén alternatív 
lehetőség, pl. emelőlift biztosított. 

• Nem állandó rámpa esetén a rámpa és a 
járófelület közötti nem egyenletes 
illeszkedésre felhívják a figyelmet

• Rámpával nem áthidalható szintkülönbség 
esetén liftet biztosítanak

• Az alkalmazott lift lehetőleg vertikális 
emelőlift

• A lift lehető legkisebb mértékben 
változtatja meg az épület eredeti 
jellemzőit és látványát

• A lift(ek) több célcsoport számára 
használhatók

• Amennyiben az akadálymentes 
megközelítés lifttel biztosított, úgy 
vészhelyzet esetén alkalmazható lift is 
megtalálható

• Amennyiben a megközelítés csak 
asszisztenciával biztosítható, úgy ezt és 
elérhetőségét egyértelműen jelzik

PIHENŐHELYEK 
• Az útvonalak mentén 50-150 

méterenként található hát- és kartámlával 
ellátott pihenőhely, amely időjárási 
szempontból megfelelő helyen van 

(szélvédett, napos) és védett 
• A kulturális intézmény (pl. kastély, 

kolostor) környezetében levő park, zöld 
terület az intézmény esetében is leírt 
akadálymentességi szempontoknak 
megfelel, ideértve az utak szélességét, 
borítását-karbantartását, rámpák-liftek 
biztosítását, mosdók biztosítását stb.

• Jelentős kiterjedésű létesítmény esetén a 
létesítmény pontjai közötti közlekedés 
biztosított, szükség esetén 
szállítóeszközzel

• Amennyiben az attrakció adott pontjának 
megközelítése nem biztosítható, úgy 
lehetőség szerint biztosítják ennek távoli 
megtekintését (pl. kilátópont) 

oooooo
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FOGADÓ TERÜLET / PARKOLÓ 
• A parkoló, fogadó terület egyértelműen van 

kijelölve
• A parkoló, fogadó terület a főbájárathoz 

közel helyezkedik el vagy a főbájárathoz 
közeli kiszállási lehetőség / szállítás  
biztosított 

• Parkoló akadálymentes ki- és beszállási 
pontjai nem akadályozottak és felügyeltek

• A fő közlekedő útvonalak biztosítják 2 
kerekesszék egymás melletti közlekedését 
vagy kitérőt biztosítanak

• A létesítmény megközelítése 
tömegközlekedéssel: tömegközlekedési 
eszközök akadálymentessége, állomás 
akadálymentessége, állomástól az 
attrakcióig vezető út akadálymentessége és 
tömegközlekedési ellátottsága, 
tömegközlekedés akadálymentességéről 
biztosított információ a közszolgáltatók és 
az attrakció honlapján, állomáson az 
attrakció elérésével kapcsolatos információ 
elérhetősége akadálymentesített formában. 
Gyalogosátkelők akadálymentessége. 

• A parkolóba bejáratánál alkalmazott 
rendszer könnyen elérhető és kezelhető

• A parkoló felülete csúszás, akadály és 

felületi hiba mentes 
• A parkoló és a főbájárat közötti útvonalra 

alkalmazzák az útvonalaknál leírt 
szempontokat

• A parkolóban az akadálymentes helyek 
egyértelműen jelöltek 

• Az akadálymentes parkolókban megfelelő 
hely biztosított a kerekesszékes látogatók 
ki- és beszállására 

• Parkoló vagy egyéb jegyautomaták 
akadálymentessége 

• Segítség/információkérő telefon 
elhelyezése a bejáratnál, szintek és 
külső/belső terület találkozásánál

• Áttetsző felületek alkalmazása bejáratok, 
átjárók közelében, az ütközést megelőző 
jelzéssel, dekorációval

BEJÁRAT
• A létesítmény lehetőleg egy, közös 

bejáraton keresztül közelíthető meg, amely 
akadálymentesített minden célcsoport 
számára

• Amennyiben az akadálymentesítés nem 
valósítható meg a főbejáraton, megfelelő 
alternatív bejáratot biztosítanak vagy új 
főbejáratot alakítanak ki egy mellék vagy új 
bejáratból 

• A főbájárat (amennyiben szükséges) 
egyértelműen azonosítható (pl. szín, vezető 
ösvény)

• A bejárati ajtó nyitva áll vagy könnyen 
nyitható gépi berendezéssel, amely 
könnyen elérhető

• Amennyiben az automatizált nyitás nem 
megoldható, elérhető jelzőgombbal kérhető 
segítség

• Szükség szerint az eredeti, nehezen 
kezelhető kilincsek mellett gépi nyitás is 
elérhető

• A bejárati terület megfelelően 
megvilágított, energiatakarékos 
berendezéssel (nem az utcai lámpát 
használják)

oooooo
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AZ ÉPÜLETEN BELÜLI KÖZLEKEDÉS
• Az épületen belül egyértelműen kijelölt 

útvonal található
• Az útvonal a lehetőségek szerint a 

legkomfortosabb megközelítést biztosítja, a 
POI-k és szolgáltatások (WC, étkezés) 
érintésével vagy egyértelmű jelölésével

• A közlekedő utak megfelelően szélesek, 
nem található akadály rajtuk, a kerekesszék 
fordulása megfelelő hellyel vagy eszközzel 
biztosított

• A fogyatékosok számára nem elérhető vagy 
korlátozott útvonalakat és az alternatív 
útvonalakat egyértelműen jelzik

• Az esetleges akadályokat egyértelműen 
jelzik, a padlószinten elhelyezett 
figyelmeztető jelzéssel

• A helyiségek, folyosók magassága legalább 
210 cm, ill. ellenkező esetben ennek 
egyértelmű jelzése!

• Az audiovizuális eszközök kialakítása 
akadálymentes (megfelelően nagy, 
megkülönböztethető gombok)

• Az attrakció korlátozott megközelíthetősége 
esetén a megtekintés alternatív lehetősége 
biztosított (kilátó pont, virtualizáció)

• Az épület belső járó felülete egyenletes (pl. 

nincsenek lyukak, rések, egyenetlenségek, 
mozgó felületek), ill. az épület korából, 
technológiájából adódó egyenetlenségeket 
megszüntették

• Nagyobb terek (pl. csarnok) esetén eltérő 
felülettel, vezető sínnel/csatornával, 
színnel, hangjelzéssel stb.biztosított 
közlekedő sávokat alakítottak ki 

• Az épületen belüli közlekedéshez támogató 
technológiát, pl. GPS alapú, bluetooth-on
vagy wifi-fin elérhető applikáció vagy eszköz 

• Múzeumok esetében minden esetben teljes 
audio és videó útmutató

• Személyzet képzett a fogyatékos személyek 
segítésében és a velük történő 
kommunikációban

• Tapintható vezetősávok megléte az 
útvonalak mentén látássérültek számára

• A látássérültek számára szóló audio leírások 
deskriptívek, azaz a tárgyat is leírják, nem 
csak a történelmi, kulturális hátteret

• Az érzékszervvel közvetlenül nem 
megtapasztalható (érinthető) tárgyak 
megfelelő méretű modell formájában is 
rendelkezésre állnak

• A közlekedő felületek és falak vagy vertikális 
felületek közötti vizuális kontraszt 

biztosított (eltérő tónus, dekoráció stb.)
• A belső útvonal mentén található ajtók 

legalább 80 cm szélesek, nyitva állnak vagy 
könnyen nyithatók távolról is

• Nem megfelelő szélességű ajtónyílások 
esetén (pl. egy középkori épületrész) 
alternatív útvonal vagy a szolgáltatás 
alternatív helyiségben való elérhetősége 
biztosított (egyenértékű szolgáltatási 
élmény)

• A belső szintkülönbségeket rámpával 
biztosítják, hely hiány esetén emelő lifttel 

• 30 cm-nél nagyobb szintkülönbség vagy 4%-
nál nagyobb meredekség esetén lehetőség 
szerint kisebb meredekségű lépcső is 
biztosított (a rámpa nem kerekesszékesek 
számára akadály is lehet)

• Emeletek megközelítése lifttel biztosított 
• Lift esetén a lift az eredeti épület minimális, 

organikus átalakításával lett kialakítva 
• Lépcsőház esetén, amennyiben a fő 

lépcsőház nem alakítható át megfelelően, 
alternatív megközelítés biztosított 

oooooo
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MEGVILÁGÍTÁS
 Az épület belső megvilágítása egyenletes, 

nem túlságosan kontrasztos és a közlekedő 
területek megfelelő megvilágítását 
eredményezi 

 Történelmi épületek (pl. templom) 
kontrasztos megvilágítása esetén átmeneti 
zónák biztosítottak, valamint a látássérültek 
figyelmét felhívják a kockázatra 

 A kiegészítő világító testek kábelezése nem 
zavarja az épület műemléki jellegét, 
látványát és nem jelent kockázatot 
(akadályt)

ÉPÜLET SZOLGÁLTATÁSOK
Recepció
 Videó- és audió kapcsolat és felügyelet 

kialakítása a recepció részére, annak 
érdekében, hogy kommunikálhassanak, 
valamint a fogyatékos látogatók mozgását, 
elhelyezkedését lássák

 A kapuk nyitását, zárását, valamint a 
kommunikáció létrejöttét jelző hang, 
fényjelzés

 A recepció a bejárathoz közel, 
akadálymentes és jól megvilágított helyen 
található (halláskárosultak számára is 

megkönnyítve a szájról olvasást)
 Szükség szerint eltérő burkolat/jelzések 

segítik a recepcióhoz való eljutást és 
azonosítását (nagyobb terek esetén)

 A recepciós pult vagy annak egy része 
megfelelő (alacsony) magasságban 
található, nem blokkolt és a lábaknak is 
megfelelő tér biztosított mindkét oldalán

 A recepció nem zajos helyen található vagy 
az akusztikai csillapítás vagy hallást segítő 
berendezés megtalálható

 Recepció hiánya esetén a bejáratnál a 
tájékozódást segítő megfelelő információ és 
elirányítás biztosított (feliratok, elérhető 
audio készülék vagy hangos tájékoztató 
tábla)

 A recepció / fogadó tér mellett pihenő, 
tároló bútorzat, terület biztosított

 Kerekesszék, scooter, valamint további 
eszközök ingyenes kölcsönzése biztosított

MOSDÓ/WC 
 Az épületben külön akadálymentes mosdó 

biztosított vagy a minden látogató által 
használt mosdó akadálymentes

 Az akadálymentesített mosdóhoz vezető 
útvonalra is érvényesek az útvonalakra 
vonatkozó szabályok

 Az akadálymentesített mosdó 
elérhetőségét egyértelműen jelzik

 A mosdó lehetőség szerint a lifthez, 
rámpához közel helyezkedik el (ahol van 
ilyen)

 Az akadálymentes mosdó mellett 
akadálymentes öltöző és pelenkázó helyiség 
biztosított

oooooo
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ÉTKEZTETÉSI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
 A vendéglátási területen a vendégek 

mozgása érdekében megfelelő terület 
biztosított (pult előtt, asztalok között)

 A zajt keltő elemek (pénztár, kávégép stb.) 
elhelyezése elkülönül a vendégek részére 
fenntartott területtől és/vagy zajcsillapítást 
alkalmaznak a zaj csökkentése érdekében

 A vendéglátó területen belül is 
egyértelműek a közlekedő útvonalak, a 
mellékhelyiségek megközelítése 

 A pult/pénztár kialakítása, megvilágítása, 
magassága, kontrasztja biztosítja a mozgás-, 
látás- és halláskárosultak számára is a 
biztonságos és komfortos megközelítést

Elérhető szolgáltatások: eszközök (pl. 
kerekesszék) cseréje, javítása, vezető kutyák 
részére állatorvos, speciális gyógyszerek 
beszerzési lehetősége 
VÉSZKIJÁRAT
 Az épület evakuálása fogyatékos látogatók 

számára is elkülönült, biztonságos, rövid 
úton biztosította megközelítéssel 
egyenértékű módon (pl. vészhelyzetben 
használható lift)

KÍSÉRŐ KUTYÁK
 Kísérő kutyák számára pihenő (etető tál, 

alom), a kutya (póráz) megkötésére szolgáló 
fogantyú biztosított

EGYÉB
 Az akadálymentesség holisztikus 

megközelítése érvényesül
 Az akadálymentesség a teljes értékláncot 

átfogó, stratégiai megközelítésen alapul 

KIEGÉSZÍTŐ SZEMPONTOK ATTRAKCIÓK 
ESETÉBEN
 Az attrakció körzetében különböző 

kategóriákban elérhető akadálymentes 
szállások, ezekről információ foglalási 
oldalon, a szállás oldalán, turisztikai 
oldalon, az attrakció oldalán. 

 Elérhető akadálymentes szállások 
akadálymentességi szintje (megközelítés, 
akadálymentes szoba, akadálymentes 
mosdó, akadálymentes parkoló),

 Az attrakció területén és körzetében 
elérhető vendéglátó intézmények komplex 
akadálymentessége, erről biztosított 
információ ezek és az attrakció honlapján, 
ideértve étel allergiát/intoleranciát is.

oooooo
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Akadálymentesített szoba
 Telefonkapcsoló az oldalsó asztalon.
 TV távirányító az oldalsó asztalon.
 Ágy - állítható magasságú a hátnak és a 

lábaknak.
 Ágymagasság 550 mm
 Legalább 800 mm szabad terület az ágy 

egyik oldalán.
 Legalább 800 mm szabad terület az ágy 

körül.
 Egyéb - akadálymentesített vendégszoba
 Két kukucskáló lyuk az ajtóban, egy a 

szokásos magasságban, egy pedig 1200 
mm-nél.

 Szoba bejárat legalább 800 mm.
 Szekrény ajtók nélkül vagy tolóajtókkal.
 Ruhaakasztó sín 1200 mm-es magassághoz.
 Kerekesszékből elérhető szekrénypolc.
 A szoba sötétítéséhez kerekesszékből hozzá 

lehet férni.
 Íróasztal - kerekesszékkel megközelíthető.
 Az íróasztal elektromos csatlakozója 

kerekesszékből elérhető.
Fürdőszoba 
 Legalább 800 mm széles fürdőszoba ajtó.

 Kapaszkodó az ajtó belső oldalán az 
ajtónyitó alatt.

 Küszöbmentes közlekedés
 Fürdőszoba riasztás.
 Fürdőszoba tolóajtó.
 Mosdó legkisebb magassága 780 mm.
 A mosdó alatti hely kerekesszék számára 

elérhető.
 Egykaros vagy infra mosdócsaptelep.
 Egy szappanadagoló, a kerekesszékből 

elérhető modell.
 Kerekesszékből elérhető törölközők.
 Kerekesszékből elérhető akasztók 

(magasság 1200 mm).
 Kerekesszékből elérhető tükör
 Hajszárító elérhető kerekesszékből.
 Zuhanyzó rész
 Zuhanyzó kerekesszékkel elérhető.
 Egy kerekesszékből elérhető tusoló krém / 

sampon adagoló.
 Polc (max. 1200 mm magasság) 
 Zuhanyszék elérhető.
 Kerekesszékből elérhető törölközők.
 A zuhanykabin a padlóval egy szintben van.
 Zuhanyfüggöny vagy zuhany üvegfal

 WC-terület
 Összecsukható kartámaszok.
 WC-papír tartó a karfán.

oooooo
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INDIKÁTOROK
• Akadálymentes tömegközlekedéssel való 

elérhetőség (point-to-point) reális 
időtartamon belül

• Akadálymentes parkolók száma és aránya
• Akadálymentes mosdók megléte / száma / 

aránya 
• Akadálymentes épületen belüli / kívüli utak 

száma és aránya
• Földrajzi lokalizációt tartalmazó integrált 

navigációs-útmutató applikáció, eszköz 
megléte, teljeskörűsége

• Akadálymentes pihenők megléte / száma / 
aránya 

• Akadálymentes szolgáltatások aránya 
• Akadálymentes evakuálási terv és utak 

megléte
• Akadálymentességi irányítási rendszer 

megléte
• Akadálymentes minősítés megléte
• Akadálymentes tájékoztatási és információs 

felületek megléte (teljeskörűen)
• Akadálymentes mobilapplikáció
• W3C követelményeknek megfelelő 

weboldal
• Személyes asszisztencia rendelkezésre 

állása
• Képzett személyzet megléte
• Akadálymentes programok száma, aránya 

oooooo

Értékelési szempontrendszer: indikátorok
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Szabályozási környezet
Nemzetközi egyezmények / szabályozás 

• Az ENSZ Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló Egyezménye 
(CPRD, 2006): 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-
on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve a 
termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi 
követelményekről

• Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól

• Európai szabványok: 

• ICT hozzáférhetőség: EN 301 549

• Az épített környezethez való hozzáférhetőség: European Standard 
EN 17210

• “Design for all” standardok: EN 17161

• A honlapok és mobil applikációk hozzáférhetősége: EN 301 549

Nemzeti szabályozás

• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról

• 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről

• 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 
használatáról

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről

• A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos 
településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
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