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Tárgy: Tájékoztató a kerület 

akadálymentesítéséről, a térinformatika

szerepéről az akadálymentesítésben

Tisztelt Környezetvédelmi és Városfejlesztési  Bizottság!

Az akadálymentesítés gyűjtőfogalom, mely a különböző, elsősorban érzékszervi látási,

mozgási és hallási fogyatékossággal élők számára lehetővé teszi minden olyan tevékenység

elvégzését, amiben akadályoztatva vannak. Jogi értelemben az Esélyegyenlőségi Törvény,

műszaki értelemben az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló

253/1997 (XII. 20.) korm. rendelet szabályozza. Jelen tájékoztató a közterületek

akadálymentesítésével foglalkozik, térképi adatbázis a közterületi akadálymentesítésről

készült.

Budapest Főváros XX. ker. Pesterzsébet Önkormányzata a kerületi járdák és átkelők

akadálymentesítettségét a hatályos jogszabályok és költségvetési előirányzatok szerint végzi.

Ennek eredményeként a családi házas területek döntő részén megfelelő magasságba kerültek

az utcasarkok és az átkelők járda szélei (max. 2 cm szintkülönbség).

Fontos, hogy a teljeskörű akadálymentesítés történjen meg a sarkok átépítésénél, nem elég

lesüllyeszteni a járda sarkát, hisz más fogyatékossággal élők (vakok és gyengén látók)

számára ezáltal nem érzékelhető az utcasarok, még veszélyesebb a közlekedés. A

mozgásukban korlátozottak akadálymentes közlekedése pedig akkor megoldott, ha

lesüllyesztett járdaszegély mellett a járda teljes hosszában legalább 1,50 méter. Ilyen

részletezésű térképet nem tudunk még bemutatni, de a kritikus szélességű utcaszakaszokat is

fel fogjuk térképezni a jövőben. 

A lakosság tájékoztatására a Főépítészi Iroda elkészítette a közterületek

akadálymentességének jelenlegi állapotáról szóló térképet a kerületi honlap térinformatikai

linkjén is publikálva. A térképi réteg elkészítésének és javításának a menete a következő:



1. Digitális adatok, illetve helyszíni bejárások felhasználása a sarkok magasságának

meghatározásához.

2. Pontréteg létrehozása a gyalog átkelő és utcasarkok járda magasságát figyelembe véve négy

kategóriával (igen, részben, nem megfelelő, gyengén látók számára is alkalmas).

3. A járdák esetleges átépítése esetén az illetékes osztály jelzését követően a réteg

átszerkesztésre kerül.

4. Részletesebb minőségi kategóriák jellemzésére leíró adatbázist tervezünk csatolni az egyes

azonosítókhoz (hibátlan,jó aszfalt-töredezett szegély, repedezett, megsüllyedt, földes, hiányos

szegély v. burkolat).

5. A minőségi kategória adatbázis feltöltéséhez a Fővárosi Közútkezelő Zrt. által

rendelkezésünkre bocsátott KARESZ online térinformatikai rendszert is igénybe vesszük. 

A térképi adatbázist folyamatosan ellenőrízük, adatokat frissítjük. A lakosság informálása

mellett a térkép a további akadálymentesítés tervezését, ütemezését is segítheti.

A melléklet mutatja példaként az egyes utcasarkok akadálymentes állapotát, ábrázolását.

Budapest, 2016. szeptember 5.

Trummer Tamás

     főépítész

melléklet: térinformatikai kivonat, akadálymentesség ábrázolásával


