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Nyilatkozat
Alulírott dr. Laki Tamás nyilatkozom, hogy a Kurd „nagy iskola” (Kurd, Rákóczi tér 6., hrsz.
217.) épülete energetikai korszerűsítésének építészeti tervéhez kapcsolódóan a TOP-3.2.115-TL1-2016 pályázat keretében készített akadálymentes tervfejezete formailag és tartalmilag
megfelel a projektarányos akadálymentesítés feltételeinek.
A terv megfelel továbbá az alábbi, vonatkozó szakmai követelményeket megfogalmazó
dokumentumoknak:
- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet - OTÉK
- a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás,
- "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez" c.
kiadvány
- Egyetemes tervezés alapelvei
Akadálymentesség szintje:

projektarányos

A projektarányos akadálymentesítés az alábbiak szerint valósul meg:
- akadálymentes megközelítést biztosító járda és rámpa és előlépcsők kiegészítése
kontrasztos burkolatjelek kialakításával
- akadálymentes bejárati ajtóval kontrasztos homlokzatfelület kialakítása
- az épületen belüli akadálymentes közlekedés az akadálymentes wc illetve a tanterem
helyiségekig biztosított, új ajtó beépítése nem történik
- a meglévő akadálymentes wc szerelvényei ellenőrizendőek, szükség esetén a hiányzó és
nem megfelelő eszközök pótlása szükséges
infokommunikációs akadálymentesítés:
- a teljes épületben információs táblarendszer kialakítása
A leírásban foglaltak az épület funkciója és használati jellege mellett biztosítják, hogy a sérült
gyermekek, szülők és látogatók számára az iskolaépület megközelítése és használata a
projektarányos akadálymentesítés feltételei szerinti biztosított legyen.
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egyes épületrészek, szerkezetek akadálymentességi követelményei
autós megközelítés
- az utcán biztosítandó akadálymentes parkolási lehetőség, a projekt keretében nem létesül
parkoló
- az utcai bejárattól padkamentes eljutás biztosított a bejáratig
járda és előlépcső
- a meglévő rámpa és előlépcső
- geometriai kialakítása megfelelő,
- a lépcsőélek láthatóságát utólagosan biztosítani kell
- kontrasztos élprofil elhelyezésével vagy
- festéssel
kültéri vezetősáv
- a beruházáshoz kapcsolódóan vezetősáv kialakítása nem szükséges
bejárati ajtók kialakítása
-

az energetikai korszerűsítés keretében a meglévő bejárati ajtó megmerad, melye
akadálymentes közlekedésre alkalmas:
o

legalább 90/195 cm szabad nyílásméret (első szárny nyitásával)

o

legfeljebb 2 cm-es küszöb

-

ezen az ajtón ajtócsukó berendezés nem telepíthető, az ajtószárny belső oldalán
behúzókar felszerelése szükséges

-

további követelmények a bejárati ajtókra vonatkozólag
o

a meglévő ajtóval kontrasztos homlokzat színezés szükséges

o

az ajtó lábazati részén min. 20 cm magas ütközőlemez elhelyezése vagy
ütésálló szárnykialakítás szükséges mindkét oldalon a kerekesszékek,
segédeszközök és rúgások által okozott rongálódás megelőzésére

folyosók, közlekedők kialakítása
-

közlekedők burkolatának felújítása során biztosítani kell a tájékozódást segítő burkolati
elemeket

-

szabványos vezetősáv nem készül az alábbiak miatt:
- a helyiségek méretei nem indokolják vezetősáv telepítését
- gyermekek számára botlásveszélyes a vezetősáv
- fokozott higiéniai igény szempontjából a bordás burkolat kedvezőtlen lenne

-

a vak és gyengénlátó személyek számára a tájékozódást segítő burkolati jelzések
kialakítása szükséges, javasoltan az alábbi kialakítással:
- kontrasztos színezés és eltérő felület (strukturált lap vagy max. 10x30 cm lapméret)
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minta kontrasztos szegélysáv kialakítására strukturált, ill. mozaik elemekkel

szegély lehetséges kialakítása pl. szürke/beige 30x30 cm + 7,5x30 Manhattan beige
greslapokkal
belső ajtók kialakítása
- új, az akadálymentes közlekedés útvonalára eső ajtó nem létesül
akadálymentes illemhely
-

a beruházás során a meglévő akadálymentes illemhely berendezései ellenőrizendőek,
szükséges esetben áthelyezendőek, pótlandóak:
- magasított (46-48 cm ülőkemagasságú) wc, 70 cm előrenyúlással, mellette 90 cm
szabad szélességű használati térrel (wc áthelyezése szükséges lehet)
- kétoldali kapaszkodó (75 cm magasságban)
- fali wc papírtartó
- fali wc-kefe tartó (földtől 20 cm magasságban rögzítve)
- konkáv mosdókagyló süllyesztett szifonnal, hosszított karral és kifolyóval
- kézmosás és kéztörlés eszközei akadálymentes elérési magasságban
- fogas
- ajtó wc-zárral, lábazati védelemmel és behúzókarral
- dönthető vagy magasított tükör
- falra rögzített szemetes
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- minden szerelvény, ahol a magasság nem került feltüntetésre), 90-110 cm
kezelőmagassággal elhelyezendő
- a wc helyiségben a szerelvényekkel kontrasztos hátteret képező csempeburkolat
kialakítása szükséges

kontrasztos színezés lehetséges kialakításairól fénykép
kapcsolók, berendezések kialakítása
-

a beruházás keretében átépített villanykapcsolók 1,00-1,10 m magasságban
építendőek be,

-

a villanykapcsolók fallal kontrasztos keretezése szükséges (fal kontrasztos festésével,
vagy kapcsoló színezésével, keret cseréjével)

vészhívó
-

az akadálymentes wc-ben szükséges, hiánya, nem megfelelő működése esetén
kialakítandó:

-

ajtó felett kívül adjon hang és fényjelzést

-

a segélyhívógomb a földtől legfeljebb 30 cm magasságban végződő zsinóros
kialakítású legyen

-

a hívógomb (nyomógomb vagy keretezés) piros színű legyen és piros-fehér felirattal
legyen ellátva:

VÉSZJELZŐ .
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Tájékoztatási, infokommunikációs rendszer
Az épületben alkalmazandó felirati rendszer elemei:
A leírás az alkalmazandó információs táblák típusait, elhelyezési követelményeit és szükséges
darabszámát mutatja be, pontos kialakításuk, grafikai tervük a kiviteli terv, illetve helyszíni
egyeztetés során kerül véglegesítésre.
-

épület megnevezése (1 db)
-

a meglévő ovális tábla helyett új felirat készítendő, homlokzatra ragasztott plasztikus
betűk kialakításával.

-

elhelyezés: utcai homlokzaton, legalább 26 cm magasságú betűkkel

felirat javasolt elhelyezése

-

-

-

üvegajtó jelölések (2 db)
o

a bejárati és belső üvegezett ajtókra gyermek és felnőtt szemmagasságban
figyelmeztető jelzések elhelyezése szükséges

o

kialakítása lehet geometriai forma, sáv, bármilyen grafika

o

elhelyezése szemmagasságban, 80+150 cm magasságban

hirdetmény keretek jelölések (2 db)
o

a főbejárati ajtó mellett 2 db keret elhelyezendő, melyben az aktuális ill. kötelező
hirdetnivalók, információk elhelyezhetőek

o

kialakítása: műanyag keret üvegfelületre ragasztással rögzítve, belső oldalon
átlátszatlan hátlappal, felül nyílással, melyen keresztül a betétlap cserélhető

o

elhelyezése szemmagasságban, 130 cm magasságban

o

mérete: 22x30cm (A4 írólap) + "U" keret

helyiségnév-táblák (16 db)
-

elhelyezése az ajtók melletti falon, a kilincs felőli oldalon, 150 cm magasságban

-

kb. 8x30 cm méret, műa. vagy plexi alapon dekorfóliával kialakítva

-

feliratok mérete, min. 3 cm,

-

piktogramok mérete min. 7x7 cm
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 WC
mintarajz tábla kialakítására

mintafénykép helyiségtábla kialakítására
-

egyéb táblák:
-

-

jelen beruházás nem terjed ki egyéb belső kialakításra, ezért további információs
táblák elhelyezése nem szükséges

egyéb berendezések
-

az épületben indukciós erősítő telepítése nem szükséges, hallássérült diákok számára
személyre szabott segédeszköz beszerzése szükséges, mely megoldható az erre a
célra biztosított kiegészítő normatív támogatásból
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MENNYISÉGKIMUTATÁS ÉS KÖLTSÉGBECSLÉS
az akadálymentes kialakításához szükséges eszközökről

1. INFORMÁCIÓS TÁBLÁK (helyszíni beépítéssel)
1. 1.

db

Ft/db

Ft

épületmegnevezés - homlokzati feliratok

1

30 000

30 000

hirdetménytartó tábla

2

8 000

16 000

helyiségnév táblák
üvegajtó jelölések

16

4 500

72 000

1. 4.

2

2 000

4 000

1. 7.

táblák helyszíni felszerelése

1

30 000

30 000

1. 2.
1. 3.

ÖSSZES:

152 000

2. AKADÁLYMENTES SZANITEREK (falban, padlóban kialakítandó háttérvezetékek költségei nélkül)
2. 1.

wc szerelvények javítása, korrekciója, becsült költség

1

80 000

80 000

2. 15.

beépítési költség

1

20 000

20 000

ÖSSZES:

3. GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉSEK
3. 1.

vészhívó szett akadálymentes wc-be

tervező: Veres Ildikó

db

Ft/db

1

42 000

100 000

Ft
42 000

ÖSSZES:

42 000

NETTÓ ÖSSZES:
+27% ÁFA
BRUTTÓ
ÖSSZES:

294 000
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79 380
373 380

