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A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

Támogató  Program: A projekt  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Észak-Magyarországi 

Operatív Program – "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatások-

hoz (Akadálymentesítés)” tárgyú program keretében valósul meg

A  p  rojekt  célja:   A  projekt  közvetlen  célja,  hogy  az  épületet  teljeskörűen,  minden 

fogyatékosságra  tekintettel  akadálymentesítse,  ezzel  az  ellátás  minőségét,  az 

esélyegyenlőség feltételeit megteremtse.

A projekt eredménye:  A fejlesztés eredményeként megvalósul a szolgáltatáshoz való teljes 

körű hozzáférés, így a mozgásukban-, látásukban-, illetve hallásukban károsodott személyek 

is  akadály  nélkül  vehetik  igénybe  az  intézmény  szolgáltatásait.  A  komplex 

akadálymentesítésnek  köszönhetően  a  célcsoport  nemcsak  mozgásában,  hanem 



tájékozódásában  is  maximálisan  ki  lesz  segítve  az  infokommunikációs  eszközök 

segítségével.

A projekt rövid leírása:  A Dózsa György út 39. szám alatt  lévő  Dózsa György Tagiskola 

épületének  teljeskörű  akadálymentesítése  során  az  udvaron  akadálymentes  kialakítású 

autóparkoló épül, megfelelő optikai elkülönítéssel. 

Az épület főbejáratánál az épület megközelítését csúszásmentes lépcsők segítik,  a belső 

udvari bejáratnál rámpa készül. A rámpák, a lépcsők mellett korlátok is kialakításra kerülnek, 

kapaszkodókkal.  Az  épületbe  történő  bejutás  nagyméretű,  aszimmetrikus,  küszöbmentes 

ajtókon keresztül történik.

A  szinteket  lift  köti  majd  össze,  melynek  kezelő  szervei  Braille  írással  készülnek,  jól 

tapinthatóak és kerekesszékből kezelhetőek lesznek. 

Az  épületben  szintenként  1-1  db  akadálymentes  WC  kerül  kialakításra  akadálymentes 

bejutással,  kapaszkodókkal,  konzolos  mosdókagylóval,  vészjelzővel,  ütközőelemekkel, 

valamint  a tornatermi  szárnyon a szertár  helyén egy zuhanyzóval  ellátott  akadálymentes 

vizesblokk is készül. 

Az  épület  belső  udvarán  egy  könnyűszerkezetes  bővítmény  épül,  mely  a  tornatermi 

eszközök tárolását biztosítja.

A  belső  burkolaton  jól  megkülönböztethető  figyelmeztető  sávok  és  egyéb  kontrasztos 

jelzések  kerülnek  elhelyezésre,  mint  ahogy  a  falakon  és  az  ajtókon  is.  A feliratokat,  a 

kilincseket és egyéb kezelőszerveket élénk színűre, valamint megkülönböztethető formájúra 

alakítják, információs táblákat helyeznek el kontrasztos színezéssel, tapintható kivitelben és 

nonverbális eszközökkel teszik mindenki számára érthetővé.

A halláskárosultak támogatására mobil indukciós készülék beszerzésére kerül sor.


