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TUDOMÁNYOS ELėZMÉNYEK, A TÉMA JELETėSÉGE
Az esélyegyenlĘség eszméje napjaink aktuális kérdésköre, amely hazánkban az Európai Unióhoz való
csatlakozással került elĘtérbe és indult fejlĘdésnek. A tájépítészeti térhez való egyenlĘ esélyĦ hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élĘ és a hozzájuk kötĘdĘ emberek alkotta jelentĘs kisebbség társadalomba integrálásának a lehetĘségét hordozza magában. Szabadtereink egyenlĘ eséllyel való hozzáférhetĘvé tétele komoly jelentĘséggel bír a fokozódó urbanizáció miatt is, ami a városi népességgyarapodásból eredĘen növeli a természetet az épített környezetbe integrálni képes zöldfelületek iránti
igényt, valamint azon lakosok számát, akiknek akadálymentes megoldásokra van szükségük a társadalmi részvételhez. Az idĘskorúak arányának emelkedése is hasonló szükségleteket hoz felszínre.
A tárgyat illetĘen számos nemzetközi és hazai irányelv, elĘírás és ajánlás született, amelyekrĘl elmondható, hogy Magyarországon jellemzĘen az alkalmazásuk kötelezĘségének mértékében érvényesülnek a bennük foglalt szempontok. Az elveknek való megfelelést nehezíti, hogy Magyarországon a
mĦszaki háttér kidolgozottsága jelentĘsen eltérĘ az építészet, valamint a mozgásképesség károsodásából eredĘ képességhiányok kompenzálásának javára. A szabadterek egyenlĘ esélyĦ hozzáférésének
biztosítására vonatkozóan fellehetĘk ugyan – elsĘsorban nemzetközi – irányelvek, de a jogi szabályozásba ezek csak elvétve, az épületekben nyújtott közszolgáltatások akadálymentes megközelítéséhez szükséges alapvetĘ elĘírások formájában épültek be, míg a zöldfelületekre minimális mértékben, a természetközeli területekre pedig egyáltalán nem térnek ki. A háttérbe szorult fogyatékossági
csoportok közül a látássérült emberek jelentĘs hátrányban vannak a többségi társadalom emberi kultúrát átszövĘ vizuális beállítottsága miatt is. Az empatikus hozzáállás kialakulását és az inklúzió megvalósulását tovább hátráltatja a látássérülés következményeként megváltozott (vagy eleve eltérĘ) észlelés megértésének a korlátozottsága – a rendkívül heterogén csoportot képezĘ látássérült környezethasználók térélménye az ép látással rendelkezĘk számára közvetlenül nem, hanem csak az érintettek
beszámolóin keresztül, korlátozott mértékben tapasztalható meg. A kutatásban tehát nagy hangsúlyt
kaptak a látássérülés környezethasználati konzekvenciái.
A fentiekbĘl következĘen megállapítható, hogy nagy fontossággal bír a tájépítészeti és a rehabilitációs
környezettervezĘi szakterület kooperációja a tárgyat illetĘ elméleti és gyakorlati tapasztalatok összefésülése, pontosítása, korrekciója, bĘvítése és adaptálása, majd ezt követĘen a tervezéselméletbe és a
szabályozásba való beépítése érdekében. Kulcsszó az adaptáció, mivel a mĦszaki-környezeti tényezĘket szabályozó jogi, gazdasági és szociokulturális kölcsönhatások nemzeti sajátságokat mutatnak,
ezért az egyes megoldások egy az egyben történĘ átvétele nem mindig lehetséges. A szerteágazó vonzatok miatt a kérdéskör interdiszciplináris megközelítésére és komplex kezelésére van szükség az
érintett tudományterületek (jogi és mĦszaki tudományok, ergonómia, gyógypedagógia, pszichológia,
anatómia, szociológia) együttmĦködésének koordinációja által.
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A KUTATÁS CÉLKITĥZÉSEI
ȸ az esélyegyenlĘség mint horizontális elv által vezérelt tájépítészeti tervezési stratégia nevezéktanának fogalmi és tartalmi pontosítása
ȸ a fogyatékosság kontextusának feltárása az egyes fogyatékossági csoportok tekintetében, továbbá a szabadterekhez való egyenlĘ esélyĦ hozzáférést meghatározó tényezĘknek és azok jelentĘségének, szerepének körülírása a kapcsolódó szakterületek eredményeinek, az érintettek által
közölt információknak, valamint a személyes tapasztalatoknak a felhasználásával
ȸ a hatályos jogi környezet leírása és szabályozásának feltérképezése az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés megvalósulásának, valamint a termékeny, kreatív tervezĘi munka lehetĘvé tételének szempontjából
ȸ annak vizsgálata, hogy az akadálymentesítési megoldások sajátságos, funkcionális formanyelve
beilleszthetĘ-e a kortárs paradigmák esztétika-központú kánonjába, és ha igen, milyen módon
ȸ a hazai jogszabályi elĘírások és ajánlások elemzése és tájépítészeti alkalmazhatóságának, az
átemelés, ill. adaptálás lehetĘségeinek felmérése, értékelése, továbbá az elĘírások pontosítása a
vonatkozó ismereti hiányok kitöltésével
ȸ az általános és a speciális kortárs környezethasználati preferenciák és igények vizsgálata által
annak feltérképezése, hogy ezek milyen mértékĦ átfedést mutatnak, és ebbĘl következĘen azon
általános tervezési alapelvek meghatározása, amelyek egyben az egyenlĘ esélyĦ hozzáférést is
szolgálják
ȸ annak vizsgálata, hogy természetközeli területeken a természetvédelmi érdekek összeegyeztethetĘk-e az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés szempontjaival, és ha igen, milyen formában és mértékben
ȸ a jelenleg még kevéssé kutatott infokommunikációs akadálymentesítést szolgáló, az orientációt
segítĘ tájépítészeti lehetĘségek feltárása
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A fogyatékosság – amellyel két közeli vak rokon révén állok kapcsolatban – minél alaposabb megismerése alapvetĘ fontosságú volt a kutatás megindításához és végzéséhez. Ennek érdekében a
BME Építészmérnöki Karán folytatott rehabilitációs környezettervezĘ szakmérnöki posztgraduális
képzés során megismerkedtem a fogyatékosság számos pszichológiai, szociológiai, ergonómiai,
fiziológiai, anatómiai, gyógypedagógiai, és nem utolsó sorban mĦszaki vonzatával. A képzés alatt,
2009-ben csatlakoztam a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ)
Akadálymentesítési Munkacsoportjához, amelyben a látássérült tagok mellett számos kapcsolódó
szakterület képviselĘje jelen van. Ez a munkacsoport email-levelezĘlistán keresztül, a saját tapasztalataira támaszkodva véleményezi a különbözĘ akadálymentesítési megoldásokat, ami gyakorlati
ismeretekkel informálta a kutatásomat. Számtalan elméleti és gyakorlati kérdésemre kaptam választ
a lista tagjaitól, és a csoporttagság révén a kültéri taktilis jelzésrendszer alkalmazásáról szóló állásfoglalás elkészítésében is részt vehettem, ami által megismerhettem és beépíthettem más szakemberek tapasztalatait. A kutatásaimat is a munkacsoport és más érintettek bevonásával, folyamatos
konzultációval végeztem. A levelezĘlistáról származó tanulságokat személyes közlésekként, a közlĘk hozzájárulásával használtam fel. Az érintett személyek szerepe az eredmények megalapozásában kiemelt, mivel ez képezi az egyetlen megbízható alapot a környezethez és a közszolgáltatásaihoz való egyenlĘ esélyĦ hozzáférés biztosítását célzó tervezési stratégia és szempontrendszer kidolgozásához. A kutatás tárgya nem mérhetĘ mĦszerekkel, ezért nagy jelentĘségĦ ezen élĘalanyos
kísérletekbĘl származó eredmények beépítése. Speciális, az ép látású emberek spekulációival meg
nem érthetĘ voltából adódóan különös hangsúlyt fektettem az önmagában rendkívül heterogén1 látássérült fogyatékossági csoportba tartozó személyek észlelésének a feltérképezésére, amelyhez az
egyetlen hiteles forrás maguknak az érintetteknek a beszámolója – csak ezen személyes élmények
értelmezésén, „megfejtésén” keresztül juthatunk el a látássérült személyek térészlelésének az ép
látásúak számára történĘ közvetítéséhez, és ezzel az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés lehetĘségének a
megteremtéséhez. A témával kapcsolatos szaktudásom elmélyítését és naprakészen tartását az érintettekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett az aktívan praktizáló rehabilitációs környezettervezĘ szakemberekkel folytatott rendszeres kommunikáció, valamint a tájépítészeti és rehabilitációs
környezettervezĘi praxis is biztosította.
Jelen kutatás elméleti alapját az irodalomkutatás képezte a rehabilitációs környezettervezés tájépítészeti területén, továbbá a kapcsolódó szaktudományok, így a mĦszaki társtudományok, a pszichológia, a szociológia és a gyógypedagógia terén. A jogi kontextus – mint az elméleti háttér gyakorlatba való átültetésének szabályozó tényezĘje – kiemelt szerepet kapott a kutatás során. A témát a
vonatkozó szakkönyvek, források, jogforrások, tudományos szakcikkek alapján közelítettem meg.
A fĘbb fogalmakat lehatároltam, továbbá hazai és külföldi esettanulmányokat ismertetĘ publikációk
segítségével értékeltem az elméleti módszertani elĘzmények gyakorlati alkalmazhatóságát, megvalósulását. Az irodalmi áttekintés elemzésével és értékelésével átfogó képet adtam az egyetemes szabadtértervezés hazai helyzetérĘl és a lehetséges elmozdulási irányokról.

1

pl. funkcionális látás megléte vagy hiánya, született vagy szerzett, egyéb fogyatékosság megléte
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Az irodalomkutatást mindvégig tanulmányutak során megejtett terepi bejárások egészítették ki. A
tájépítészeti terek tulajdonosaival, kezelĘivel, valamint az érintett fogyatékossági csoportokkal
egyeztetve felkerestem jelentĘsebb hazai és külföldi helyszíneket, ahol a hozzáférhetĘség javítását
célzó projektek valósultak meg, vagy a jövĘben tervezték megvalósításukat. Ha lehetĘségemben
állt, ugyanazon helyszínre többször is visszalátogattam, hogy a változásokat nyomon követhessem.
A terepi bejárást élĘalanyos kísérletek végzésével, azaz az érintettek bevonásával és tapasztalataik
leírásával, valamint a kapcsolódó tudományos szakterületek vonatkozó eredményeinek szem elĘtt
tartásával végeztem. Az alanyok hivatkozott személyes közlései jellemzĘen utólag kikért általános,
vagy konkrét szabadtérre vonatkozó tapasztalatait foglalják magukban.
A szakirodalom, a terepi tapasztalatok, az érintettekkel való konzultációk, valamint a saját tájépítészeti és rehabilitációs környezettervezĘi praxisból származó tapasztalatok elemzése és értékelése
nyomán megfogalmaztam, hogy melyek a tájépítészeti terek hozzáférhetĘség szempontjából alapvetĘ jellemzĘi, sajátságai, és ez alapján elvégeztem a tájépítészeti terek tipizálását. Az egyes tájépítészeti tértípusok jellegzetességeinek illusztrálását a gyakorlati tapasztalataimmal is árnyaltam egyegy olyan tipikus mintaterület elemzésével és értékelésével, amelyekkel aktívan dolgoztam a tervezĘi praxisaimban.
Az elméleti és gyakorlati kutatásra alapozva feltártam a különbözĘ típusú tájépítészeti terek hozzáférhetĘvé tételének lehetĘségeit, valamint megfogalmaztam a specifikus rehabilitációs környezettervezési alapelveket – azaz az épületek vonatkozásában világszerte elterjedt egyetemes tervezési stratégia
koncepcióját adaptáltam szabadterekre. Ezt követĘen kidolgoztam az ezekre épülĘ egyetemes szabadtér-tervezési módszert, amelyet a kutatás és a praxis gyakorlása során felhasználtam a konkrét mintaterületeken, az alkalmazhatóságukat élĘalanyos kísérletek segítségével folyamatosan monitoroztam és
a vizsgálat eredményeire támaszkodva értékeltem, majd a gyakorlati tanulságokat visszacsatoltam a
késĘbbi munkák kiindulását jelentĘ elméleti alapba. Végezetül javaslatot tettem a kutatási eredményeim gyakorlati hasznosíthatóságára, valamint a téma további mĦvelésére.
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EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A KUTATÁS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI

Megállapítottam, hogy a nemzetközi és hazai terminusok közül az egyetemes tervezésbĘl létrehozott egyetemes szabadtértervezés új, a hazai szaknyelvben eddig csak elvétve
használt fogalma alkalmas az esélyegyenlĘség mint horizontális elv által vezérelt tájépítészeti
tervezési stratégia megnevezésére. Tartalmi elemzéssel alátámasztottam továbbá, hogy az
„inkluzív szabadtértervezés”, valamint az „inkluzív szabadtér” terminusok használata is támogatható, hiszen az egyetemes szabadtértervezés stratégiája felfogásában az Inclusive (Open
Space) Design szemléletével mutat közelebbi rokonságot.
Az építészeti tér részét képezĘ tájépítészeti terekhez való egyenlĘ esélyĦ hozzáférés biztosítása rövid
múltra visszatekintĘ témakör hazánkban. A szakterületen zajló folyamatos fejlĘdés és az ennek következtében megfigyelhetĘ változások, új igények kezelésére a pontatlan fogalomhasználatú és tartalmú nevezéktan nem alkalmas. A nemzetközi szakterminológiában ismert kifejezések (Universal
Design – UD, Design for All – DfA, Inclusive Design) közül Magyarországon az építészeti, ill. a
fogyatékosügyet szabályozó jogi szakszóhasználatban egyaránt az egyetemes tervezés (az UD fordítása) honosodott meg és válik mind szélesebb körben ismertté. A felsorolt alapeljárások céljai és eszközei ugyanakkor azonosak, ill. nagyon hasonlóak, és adott megnevezés elterjedése adott országban nem
feltétlenül függ magának a tervezési stratégiának a pontos tartalmi elemeitĘl, hanem inkább az eszmei
háttér megfelelĘsége a fontos. Az egyetemes tervezés kifejezés sikere a jól fordíthatóságában rejlik,
tartalmi felépítésében ugyanakkor érzĘdik a termékközpontúság, ami a szabadterekre történĘ alkalmazáskor megnehezíti az értelmezést. Az Inclusive Design felfogása sokkal közelebb áll a hazai megközelítéshez, a brit kultúrkörben kifejezetten külsĘ környezetre vonatkozik, és vizsgálódási szempontjai is jobban megfeleltethetĘek a magyar irányelveknek, az inkluzív vagy befogadó tervezés terminológia szabadterek tekintetében mégsem terjedt el – a kapcsolódó szakterületek közti párbeszéd folytatásához tehát az egyetemes Szabadtértervezés terminus bizonyul megfelelĘbbnek. A jellemzĘen városi kontextusban használt szabadtér fogalmát ebben a helyzetben kiterjesztettem a természetközeli állapotokkal jellemezhetĘ területekre is – ahol az emberi jelenlét meghatározó mind a környezet, mind a
benne tevékenykedĘ ember szempontjából –, mivel a városi asszociációval rendelkezĘ szabadtérfogalom jobban utal a társadalmi-közösségi vonatkozásokra, mint a semleges színezetĦ „tájépítészeti
tér, egyetemes tájépítészeti tervezés” elnevezések.
1. TÉZIS

Megállapítottam, hogy az épített környezetben indokolatlanul elĘálló, ill. létrejövĘ
akadályok sok esetben az ignoráns és elutasító társadalmi attitĦdnek a térbeli manifesztációi,
amelyek felszámolásában meghatározó jelentĘségĦ az egyén társadalmi felelĘssége – amely
tértervezĘk esetében jelent egyben emberi és szakmai felelĘsséget. Igazoltam továbbá, hogy az
épített környezethez való egyenlĘ esélyĦ hozzáférés Magyarországon csak a jogszabályok által
kikényszerített, minimális mértékben valósul meg.
A kutatás eredményei arra vezettek, hogy a társadalmi környezet alapvetĘ fontosságú az esélyegyenlĘség téri megvalósulásának mértékét illetĘen. Magyarországon a társadalmi és kulturális értékekbĘl származó szolidaritás mértékének alacsony szintje miatt túlterjeszkedĘen teret hódít a
dogmatikus-deduktív szemlélet, amely túl- és félreszabályozáshoz vezet, ezzel fölösleges akadályokat állítva a tervezĘk, és rajtuk keresztül a társadalom egy szélesebb köre elé, mivel olyan esetekben
2. TÉZIS
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is általános szabályok alkalmazását követeli meg, amely esetek egyébként az általános szabály moderálását igényelnék. Az elutasító, kevésbé érzékeny társadalmi attitĦdbĘl eredĘ deduktív szemlélet
a túlzottan szigorú szabályozás kényszerét vonzza magával, ami azonban nem képes ennek az interdiszciplináris témakörnek a komplex, az érzékeny kölcsönhatásokat és egyensúlyokat szem elĘtt
tartó kezelésére, és ez a jelenség negatív spirálként hat vissza a fogyatékosság és az akadálymentesítési törekvések társadalmi recepciójára is. A gyakorlatból eredeztetĘ induktív alapeljárás alkalmazását nehezíti továbbá az akadálymentesítés hagyományos paradigmáktól jelentĘsen eltérĘ,
funkcionális formanyelve, amely nem tud ízesülni a tervezés esztétikai kánonjába, ezért csak a globális trendek által megkövetelt mértékben jelenik meg a térben. Az akadálymentes szabadtértervezés követelmény- és szempontrendszerének alacsony kidolgozottsági szintje is sokszor vezet mind
funkcionálisan, mind esztétikailag kifogásolható eredményhez.
Megállapítottam, hogy a mozgássérült és a látássérült fogyatékossági csoport környezethasználati igényeit kielégítĘ módon, egyetemesen tervezett szabadtereken megvalósul az
egyenlĘ esélyĦ hozzáférés az összes többi fogyatékossági csoport számára is, azaz ezen két fogyatékossági csoport igényeinek való megfelelés alapvetĘen fedezi az áltagostól eltérĘ képességĦ
emberek – így a többi fogyatékossági csoport – biztonságos és kényelmes, valamint a lehetĘségeikhez mérten a lehetĘ legönállóbb (azaz akadálymentes) környezethasználatának a feltételeit.
Ezt a megállapítást az egyes fogyatékossági csoportok sajátos képességeibĘl eredĘ környezethasználati igények, – amelyek fizikai jellemzĘkkel nem, csupán nagyszámú érintett tapasztalatainak feldolgozásával, élĘalanyos kísérleti eredményekre alapozva írhatók le –, valamint az elméleti és gyakorlati
háttér vizsgálatából és értékelésébĘl származó egyéb eredmények alapján fogalmaztam meg. Rámutattam továbbá, hogy a látássérült emberek számára elsĘsorban a mozgássérülésbĘl következĘen igényelt süllyesztett szegélyek jelentenek potenciális veszélyforrást, míg a többi környezethasználói csoport – és ezen belül is elsĘsorban a kerekesszékkel közlekedĘ – emberek számára a látássérült személyek által érzékelhetetlen szintkülönbségek jelölésére alkalmazott taktilis járófelületi jelzések lehetnek
esetleges akadályozottság forrásai. Ezeken felül igazoltam, hogy az egyetemes szabadtér-tervezési
stratégiával tervezett, szükség esetén speciális akadálymentesítési megoldásokat is tartalmazó környezet a fogyatékosság nélkül élĘ emberek számára is biztonságosabban és kényelmesebben használható.
3. TÉZIS

Megállapítottam, hogy az egyetemes tervezés jelenlegi jogi és mĦszaki elĘírásai
Magyarországon kifejezetten építészet-orientáltak, az épített környezetet csak mint az építészet közegét veszik figyelembe, míg a tájépítészet tereire vonatkozó elĘírások erĘsen hiányosak. Ugyanakkor az épített környezet részét képezĘ tájépítészeti tér vonatkozásában is betartandók azok a jogi kötĘerĘvel bíró mĦszaki követelmények, amelyek – a természeti téralkotó
tényezĘk módosíthatóságának sokszor limitált volta miatt – szabadtéren adaptálás nélkül csekély mértékben vagy egyáltalán nem alkalmazhatók.
A mai magyarországi tervezĘi szakmában indokolatlan és nagymértékĦ eltolódás van az építészet
javára és a tájépítészet rovására mind a szakmai háttér mĦködési kereteinek megfogalmazása, mind
presztízs tekintetében. További problémát jelent, hogy a tájépítészeti tér jogszabályba ültetve is az
épített környezet részét képezi, azaz rá is vonatkoznak az építést szabályozó elĘírások. Ugyan kifejezetten szabadterekre kevés az elĘírás, de az építészettel közös környezeti eszköztár (építmények,
4. TÉZIS
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mĦtárgyak, az épületek környezetének alakítási eszközei) folytán a tájépítészeti térben is kötelezĘvé
válnak a természeti téralkotó tényezĘk módosíthatóságának korlátozott volta miatt nem, vagy csak
részben betartható követelmények. Fokozottan megmutatkozik ez a jelenség az egyetemes tervezés
még az építészetben is perifériára szorult tárgykörében. Az egyenlĘ esélyĦ hozzáférésre vonatkozó
hazai elĘírások kutatásából származó mutatók alapján megállapítottam, hogy a Magyarországon az
építést szabályzó OTÉK elĘírásainak csupán 28,1%-a veszi figyelembe a tájépítészeti vonatkozásokat, holott a fennmaradó építészeti szempontok 69,5%-ának szintén van a külsĘ környezetben relevanciája. Továbbá az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés szempontjai szerint készült, az EU-s források lehívásához betartandó FSZK-segédlet tárgyalt elĘírásainak közel kétharmada (61,2%) is építményekre
vonatkozik, de egyértelmĦen építészeti vonatkozású, holott a szabadtéren is van létjogosultsága. A
szabadterekre adott szempontok (23,1%) legfĘképp járdákra és parkolókra, azaz a közlekedés tereire, azon belül is leginkább épületek közvetlen környezetére vonatkoznak.
Az elemzett esettanulmányok alapján megállapítottam, hogy az általános, kortárs
környezethasználati (város- és parkhasználati) preferenciák és igények nagymértékĦ átfedést
mutatnak a speciális környezethasználói csoportok preferenciáival és igényeivel – a kortárs
használati minták tehát az esélyegyenlĘség irányába mutatnak.
A legmeghatározóbbak ezek közül a megfelelĘ infrastruktúra (így például a jó minĘségĦ járófelületek, ill. a nyilvános illemhelyekkel való kielégítĘ lefedettség) megléte, továbbá az átláthatóság, a
természetesség, a közösségi használat, valamint a technológiában rejlĘ lehetĘségek kiaknázása. Ezzel a megállapítással összefüggésben az egyenlĘ esélyĦ hozzáférésre vonatkozó hazai elĘírások
áttekintésébĘl, elemzésébĘl és értékelésébĘl azt a következtetést vontam le, hogy az inkluzívan
használható környezet kialakításának feltételei 50,1%-ban, azaz fele arányban az általános, ill. biztonságos használat követelményeinek teljesítésével biztosítottak. Természetközeli területeken pedig, ahol a beavatkozás sokszor eleve korlátozott, az általános hozzáférést biztosító elĘírások
97,4%-áról elmondható volt, hogy alkalmazásuk a fogyatékossággal élĘ emberek egyenlĘ esélyĦ
hozzáférését is elĘmozdítja.

5. TÉZIS

Pontosítottam a kontraszthatás mint infokommunikációs akadálymentesítési eszköz fogalomkörét, valamint a feldolgozott források alapján feltártam a tájépítészet szempontjából releváns ismereti hiányokat, ami alapvetĘ fontosságú a mĦszaki háttér ismeretanyagának további bĘvítéséhez.
Az infokommunikációs akadálymentesítés kontraszthatásra építĘ ajánlásainak kidolgozását és alkalmazását világszerte nehezíti a tájékozódást segíteni képes kontraszthatás fogalmi körének és
jelentĘségének alacsony kutatottsága, ami még adott országon belül is a legkülönfélébb, és sokszor
funkcionálisan és esztétikailag is kifogásolható mĦszaki megoldásokhoz vezet. Az egyetemes szabadtértervezés szakirodalmi hátterének kritikai elemzésére alapozva lehetĘvé vált a fogalomkör
pontosítása, amelynek keretében hiánypótló jelleggel megadtam a látássérült emberek tájékozódását
segítĘ jelzésrendszerek nemzetközi viszonylatban használatos, angol nyelvĦ fogalmainak a belsĘ és
külsĘ terekben egyaránt használható szakfordításait.

6. TÉZIS
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Megállapítottam, hogy a tájépítészeti terek beavatkozást illetĘ toleranciájának, azaz
akadálymentesíthetĘségének mértékét nagyban meghatározza a mĦvi és természeti téralkotó
környezeti tényezĘk aránya. Ezen markáns jellemzĘjükben mutatkozó szignifikáns különbözĘségük alapján három alapvetĘ tájépítészeti tértípust vezettem be: (1) települési, jellemzĘen burkolt szabadtér, (2) települési, közhasználatú zöldfelület, (3) természetközeli terület.
A tipizálás – irodalomkutatás, helyszíni bejárások és saját tervezĘi praxis során szerzett tapasztalatainak alapján elkülönített – három nagy egysége további kutatások nyomán a települési jelleg, az
esetleges mĦemléki vagy természetvédelmi jelentĘség, az egyes tértípusok tematikája, ill. egyéb
tájépítészeti szempontok szerint tovább finomítható.
7. TÉZIS

(1) A települési, jellemzĘen burkolt szabadterek (városi utcák és terek, beépítéshez kapcsolódó
szabadterek) rendeltetése sok esetben a közlekedés biztosítása. Mivel jellemzĘen épületek közti
térbeli kapcsolatok megteremtĘi, a hazai jogi szabályozás, továbbá az akadálymentesítési szempontrendszer is jobban vonatkozik, és jobban is alkalmazható rájuk – különösen igaz ez közszolgáltatást
nyújtó épületek környezetére.
(2) A települési, közhasználatú zöldfelületek (közparkok, intézmények szabadterei, tematikus városi
szabadterek) biológiailag aktív felületĦ, fiziológiai és pszichológiai kondicionáló szerepkörĦ, rekreációs potenciállal rendelkezĘ települési zöldfelületi részegységek. Lényegüket képezi a természetes
jelleg, ezért mĦvi (szigorúan véve akadálymentes) létesítményekkel való teljes feltárásuk nem cél, és
nem is lehetséges. Ugyanakkor kapcsolódó vagy bennük foglalt épületek, intenzívebb, mĦvibb sĦrĦsödések környezetében elvárható a szigorúbb követelmények betartása is. Inkluzív feltárásukkor az
egyes utak, részegységek akadálymentesítési szempontú hierarchiájának meghatározása szükséges.
(3) A természetközeli területek (települési kontextusból nézve a közparkok közé tartozó parkerdĘk,
valamint a vízpartok) közhasználatú, jellemzĘen természeti tájelemek alkotta zöldfelületek. A települési zöldfelületekhez hasonlóan fiziológiai és pszichológiai kondicionáló, valamint rekreációs szerepkörrel bírnak, ill. emellett lehetnek termesztési célúak is. Az elkülönített tájépítészeti tértípusok közül
– a természeti elemek túlsúlyából eredĘen – a természetközeli területek beavatkozást illetĘ toleranciája a legalacsonyabb, ill. sokszor fizikai jellemzĘik is korlátot szabnak a hozzáférés megteremtésének.
Megállapítottam, hogy szabadterek esetében nem határozhatók meg az általános
akadálymentesítési minimum-követelmények, hanem – az esélyegyenlĘség és az ésszerĦ alkalmazkodás elvét szem elĘtt tartva – az érintett felhasználói körökkel egyeztetett tervezési programban szükséges megadni az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés biztosításának módját és eszközeit.
Az épületek akadálymentesítési minimum-követelményei nem értelmezhetĘk a mĦvi mellett – a korlátozottan vagy egyáltalán nem módosítható – természeti környezeti tényezĘk által is alkotott tájépítészeti térben. Továbbá akadályozza a hozzáférhetĘ közszolgáltatások körének általános meghatározását, hogy a tájépítészeti környezeti tényezĘk a szabadtér által nyújtott közszolgáltatások integráns
részét képezik, azaz a szabadtér minden egyes, ember számára feltárt része maga a közszolgáltatás,
vagy annak elengedhetetlen komponense. A tájépítészeti térben továbbá az önálló rendeltetési egység
(terület) fogalma sem határolható le, amelyen belül teljesülnie kéne a minimum-követelményeknek.
8. TÉZIS
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Igazoltam, hogy a gondos, ökológiailag érzékeny, fenntarthatósági szempontokat is
figyelembe vevĘ inkluzív tervezés nem hogy nem vezet a természeti területek degradálódásához, hanem közvetlenül támogatja a természetvédelem, ill. azon belül is a természetvédelmi
kezelés és fenntartás érdekeit. A természetközeli területek inkluzív tervezésének leghatékonyabb eszközei az átgondolt térszervezés és a világos, érthetĘ, érzékelhetĘ, a digitális technológiák eredményeit is használó információs rendszer létrehozása.
A helyszíni bejárások, a vonatkozó esettanulmányok és az élĘalanyos kísérletek elemezésére és értékelésére alapozva rámutattam, hogy az egyetemes szabadtervezés szempontjából elkülönített tértípusok közül a természetközeli területek speciális helyzetben vannak, mivel esetükben a környezeti tényezĘk módosíthatóságát a természetvédelmi érdek jelentĘsen korlátozhatja vagy ellehetetlenítheti, az
emberi jelenlét pedig a természeti értékek degradálódásához vezethet, ezzel károsan befolyásolva a
természetes atmoszférát, és ezen keresztül a természetélmény megélésének lehetĘségét. Ugyanakkor
az egyetemes szabadtértervezés és az ökológiailag érzékeny tervezés egyesített szempontrendszerének
alkalmazása egyszerre képes támogatni az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés és a természetvédelem érdekeit.

9. TÉZIS

A KUTATÁS ÚJ GYAKORLATI EREDMÉNYEI
1. MEGÁLLAPÍTÁS Az ember természettel való találkozásából ered a fizikai és mentális szempontból is nagy jelentĘséggel bíró természetélmény. A térben levĘ ember szenzoros és kognitív – a
saját tapasztalatokat és a kultúrát is magában foglaló – tapasztalatainak szubjektív leképezĘdése a
térélmény. A tájban történĘ emberi aktivitás során az embert körülvevĘ tájrészlet észlelését – ami
egyben jelent természet- és térélményt – összefoglalóan tájélménynek neveztem el.

Megállapítottam, hogy a kontraszthatáson alapuló infokommunikációs
akadálymentesítés a látássérült fogyatékossági csoporton kívül a többi, az egyéb fogyatékossága
miatt „máshogy” érzékelĘ és észlelĘ embernek is segítség, továbbá az orientáció segítése által valamennyi ember térélményét pozitívan befolyásoló potenciállal bír. Ugyanakkor korunk vizuálisesztétikai megközelítése sokszor nem engedi ízesülni a mesterséges kontraszthatást a saját esztétikai
formakánonjába. Az inklúzióhoz további, minden érintett fél szempontjait integráló kutatásra van
szükség.

2. MEGÁLLAPÍTÁS

Megadtam a látássérült emberek tájékozódását segítĘ jelzésrendszerek
nemzetközi szaknyelvben használatos, angol nyelvĦ fogalmainak belsĘ és külsĘ terekre egyaránt
alkalmazható, magyar nyelvĦ szakfordításait:
TWSI: Tactile Walking (Ground) Surface Indicators = Taktilis járófelületi jelzésrendszer
CWSM: Contrasting Walking Surface Materials = Kontrasztos járófelületi anyaghasználat
A rövidítéseket nem tartottam indokoltnak lefordítani, mivel magyar nyelvközegben sem informatívabbak angol nyelvĦ párjuknál, viszont a nemzetközi tudományos életben megkönnyíti a hivatkozást a használatban levĘ, idegen nyelvĦ rövidítés használata, ugyanakkor a terminusok lefordítása
alapvetĘ fontosságú, mert eddig nem volt lehetséges a pontosság igényével értekezni a témakörrĘl,
ami a továbblépéshez is elengedhetetlen.
3. MEGÁLLAPÍTÁS
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A hazai szakterminológiában használatos a „természetes vezetĘsáv” fogalma. Ennek párjaként
megadtam a „mesterséges” vezetĘ- és figyelmeztetĘsávok-terminust, amely a TWSI-t jelöli. A
megkülönböztethetĘségre azért van szükség, mert a taktilis jelzés önmagában csak az információszerzés módját határozza meg, de az adott tényezĘt, amely az információt szolgáltatja, nem – tehát
az lehet természetes (pl. hagyományos térburkolatok textúra-váltása), vagy mesterséges (terméktervezett taktilis jelölĘelemek) is. Felvetettem továbbá a természetes kontrasztos járófelületi anyaghasználat figyelmeztetĘ szerepben történĘ alkalmazásának lehetĘségét is.
4. MEGÁLLAPÍTÁS Az akadálymentesítési gyakorlatban két, egymás mellett párhuzamosan létezĘ,
átfedĘ, de nem tisztázott viszonyrendszerĦ jelenség az infokommunikációs jelentĘséggel bíró
taktilis, ill. vizuális kontraszthatás. A vonatkozó hazai segédletek megengedik ezek külön felületen
történĘ alkalmazását. Ugyanakkor a TWSI esetében egyszerre elĘírás a környezettĘl való taktilis és
vizuális elkülöníthetĘség. A felmerülĘ, elsĘdlegesen vizuális szempontú kifogások miatt nagy jelentĘségĦ annak a kutatása, hogy az információk milyen mértékben származnak az egyes érzékleti modulusokból (az akusztikus kontraszthatást is bevonva a vizsgálat körébe), ill. van-e jelentĘsége az észlelhetĘségben annak, ha adott felület egyszerre van többféle kontrasztban a környezetével. A CWSM
elméleti eredményeinek alkalmazhatóságát javítaná továbbá a jelenleg használatos burkolattípusoknak a kontrasztpárba állítása vizuális, taktikus és akusztikus jelleg szerint, hogy a tervezĘk
tudatosan is alkalmazhassák Ęket.

A vizsgált kísérletek tanulságai szerint a mesterséges taktilis figyelmeztetĘsáv
érzékelhetĘsége rosszabb, ha közvetlenül a mesterséges taktilis vezetĘsávról elérhetĘ. Ugyanakkor a
hazai gyakorlatban a vezetĘsávok a rávezetés érdekében belefutnak a figyelmeztetĘsávokba. Vizsgálatra érdemes, hogy a vezetĘsávok figyelmeztetĘsávok elĘtt 30-60 cm-rel való megállítása nem
javítaná-e a figyelmeztetĘsáv érzékelhetĘségét, tulajdonképpen dupla információt (vezetĘsáv megszakadása és figyelmeztetĘ jelzés megtalálása) közvetítve a megállásra.
5. MEGÁLLAPÍTÁS

A kidolgozott egyetemes szabadtér-tervezési szempontrendszert – a hazai és
külföldi helyszíni bejárásaim során készített példákból – rendszerezett példatárral illusztrálom,
amely inspirációt és egyben szakmai segítséget is szándékozik nyújtani a szabadterekkel foglalkozó
tértervezĘknek.
6. MEGÁLLAPÍTÁS

A kutatásom során elvégeztem az egyenlĘ esélyĦ hozzáférésre vonatkozó
hazai elĘírások elemzését és értékelését, és javaslatokat adtam a szabályozás pontosítására és
módosítására, amit az egyes elĘírások közti ellentmondások, a rehabilitációs környezettervezés
körében fellelt tárgyi tévedések vagy elavult szempontok, valamint az elĘírások tájépítészeti térre
vonatkozó alkalmazhatóságának, adaptálhatóságának feltárása tett szükségessé. Rávilágítottam
továbbá a szakmaközi együttmĦködést igénylĘ, további kutatást szükségessé tevĘ kérdésekre.
7. MEGÁLLAPÍTÁS

7.1
7.2
7.3
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rendeltetés fogalmának tisztázása
rámpa fogalmának meghatározása
az akadálymentes használathoz megengedett lejtések pontosítása, az egyes lejtésekhez tartózó,
maximálisan áthidalható szintkülönbség aránypárokban történĘ megadása
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7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

7.9
7.10

7.11
7.12
7.13

a járófelületekrĘl történĘ vízelevezetéshez megengedhetĘ legnagyobb összlejtés megadása
(nemzetközi ajánlásokban 2%), az oldalirányú lejtésre megadott hazai határérték (1,5%) öszszefüggésbe hozása az összlejtéssel, a hazai ajánlások felülvizsgálata és pontosítása
vízszintes fogalmának meghatározása
akadálymentes rámpa pihenĘjének lejtési viszonyaiból (visszagurulást megakadályozó ellenlejtés, vízelvezetés miatti oldallejtés) eredĘ torzulások kerekesszékkel még teljesíthetĘ
mértékének megadása
íves vonalvezetésĦ, lejtĘs járdák, gyalogutak (íves rámpák) ívsugarának és lejtési mértékének aránypárba állítása a kerekesszékkel történĘ használhatóság megadásához
a hazai elĘírások felülvizsgálata és pontosítása annak tekintetében, hogy milyen jellegĦ (tereppel kísért vagy szabadon álló), ill. mekkora szintkülönbséget áthidaló, valamint – lejtĘk és rámpák esetében – mekkora lejtéssel rendelkezĘ szintáthidaló mĦtárgyak esetén szükséges a lecsúszás, ill. leesés elleni, védĘberendezéssel garantált védelem
az OTÉK 66.§ (2) bekezdésének módosítása a duplasoros kapaszkodókra vonatkozóan: a
kapaszkodók felsĘ síkja a csatlakozó járófelülettĘl mérve 75 és 95 cm magasságban legyen
a burkolati elemek karakterisztikájának (élelvétel járófelületi szélessége, elemek távolsága,
hézag szélessége, hézag mélysége, fektetési mintázat) leírásához további felmérések végzése
a burkolati elemek közti hézag jellemzĘinek megadásához
a padok ülĘ- és kartámasz-magasságára vonatkozó akadálymentesítési ajánlások módosítása
max.45cm-es ülĘmagasság és max.65cm-es kartámasz-magasság megadásával
ivókutakra vonatkozó ajánlások felülvizsgálata, a manĘverezési paraméterek és a kezelĘszervekre való ajánlások pontosítása, kiegészítése
a közterületi növényalkalmazás allergenitással kapcsolatos elĘírásainak jelentĘs pontosítása
a növények pollen-karakterisztikájának vizsgálatán keresztül, és erre alapozva konkrét növényfajok megadása az alkalmasságuk szerint csoportosítva
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A TÉMA GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

ȸ a jogszabályokból jelenleg hiányzó javaslatok beépítése, különös tekintettel azokra az irányelvekre és elĘírásokra, amelyek csak az Európai Uniós források igénybevételéhez kötelezĘ érvényĦek
ĺ tervezés: egyértelmĦ, a környezeti adottságokra érzékeny, ezért jól alkalmazható elĘírások
ĺ kivitelezés: kötelezĘen betartandó, nem lehet tĘle eltérni
ĺ hatóság: egyértelmĦen számon kérhetĘ
ĺ elemi rehabilitáció: tanítható, a közlekedést és tájékozódást segítĘ megoldások
ĺ érdekvédelem: stabil hivatkozási alap
ĺ felsĘoktatás: érzékenyebb tervezĘi attitĦd által társadalmi szemléletformálás
ĺ ismeretterjesztés: stabil társadalmi bázis kialakulása
ȸ az egyetemes szabadtértervezés elveinek terjesztése, tervezĘi szemléletformálás, az együttélési
kultúra fejlesztése
A TÉMA TOVÁBBI MĥVELÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

ȸ általánosságban elmondható, hogy a téma további kutatást kíván, ami nagy jelentĘségĦ a látássérült emberek igényeire szabott környezettervezéshez, és a mindenki számára esztétikus megoldásokon keresztül a társadalmi befogadás elĘmozdításához
ȸ az esélyegyenlĘségi kérdések társadalmi, gazdasági, filozófiai hátterének a kutatása
ȸ a fogalom-meghatározások pontosítása, elĘírásokba való átvezetése (azon fogalmak esetében,
ahol a problémára rávilágítottam, de feloldásuk multidiszciplináris együttmĦködést igényel)
ȸ a fogyatékossággal élĘ személyek térélményének, tájélményének vizsgálata
ȸ magyarországi látássérült emberek közlekedési preferenciáinak vizsgálata
ȸ annak a kutatása, hogy az információk milyen mértékben származnak az egyes érzékleti modulusokból, ill. hogy adott környezeti tényezĘ esetében milyen mértékben befolyásolja az érzékelhetĘséget az egyes ingerlések szimultán jellege
ȸ a konkrét tájépítészeti stílusok, paradigmák formavilágának áttekintése, és az egyenlĘ esélyĦ
hozzáférést segítĘ elemeik kategorizálása, értékleltárban történĘ bemutatása
ȸ kérdĘívek: lehet-e környezetbe illeszteni az akadálymentes megoldásokat
ȸ a tervezési irányelvek és a példatár folyamatos bĘvítése
ȸ a természetes, orientációt segítĘ elemeknek jelenleg csekély az irodalma, inkább egyéb vizsgálatok „melléktermékeiként” kerülnek publikálásra, ezért a témáról átfogó kutatásra van szükség,
ami a gyakorlati alkalmazás alapját képezhetné
ȸ ennek keretében hasznos volna a jelenleg használatos burkolattípusoknak vizuális, taktikus és
akusztikus jelleg szerinti kontrasztpárba állítása, hogy a tervezĘk tudatosan is alkalmazhassák
Ęket (a kontraszt mértékének százalékos megadása nem elég informatív)
ȸ hasznos segédanyagot szolgáltatna a tervezĘknek, ha készülne egy felmérés az egyes gyakran
használt burkolattípusok egymáshoz képesti vizuális kontrasztjáról
ȸ a növényalkalmazás tervezĘi hátterét alapvetĘ tudásanyaggal bĘvítheti ki a közterületre ültethetĘ
fák csoportosítása az allergenitásukat meghatározó pollenjük karakterisztikája szerint
ȸ gyógypedagógusok által tanított szempontok és a tájépítészeti szakmai tértervezési eszközeinek
egymással való megismertetése az eszközök tudatos felhasználhatósága érdekében
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