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Alap Bronz

+1 +3

Ezüst Arany

Kerekesszékesek, mozgássérültek

Babakocsisok

Idősek, mozgásukban korlátozottak

Vakok

Gyengénlátók

Nagyothallók

Siketek

Kognitív zavarral élők

Az alapkövetelmények 
teljesülnek, a fő funk-
ciók használhatóak 
a kerekeszsékesek, 

mozgáskorlátozottak, 
babakocsisok, illetve az 

idősek számára.

...bármelyik további 
célcsoport számára való 

minimum megfelelés.

...bármelyik további 
célcsoport számára való 

minimum megfelelés.



Minősítési rendszer
Minimum feltételek

Kerekesszékes - Babakocsis - Idős Külső környezet

Belső közlekedés

Bejutás

Közterület (telken kívül) vízszintes vagy enyhén lejtős (max. 15%)

Ajtók mérete küszöb: 3 cm
min 80 cm szabad nyílásszélesség

Gyalogút (telken belül) szilárd burkolat
min 120 cm széles járda

Emelőlap/korlátlift min 80X125 cm

Rámpa max 10%-os lejtés
méret: min 90X120 cm

Közlekedők mérete min 120 cm széles

Terep (telken belül) vízszintes vagy enyhén lejtős (max. 15%)

Rámpa - amennyiben van max 10%-os lejtés
méret: min 90X120 cm

Akadálymentes bejutás nincs lépcső

Lift mérete ajtó mérete: min 80 cm
belső méretek: min 90X100 cm

Emelőlap / Korlátlift méret: min 80X125 cm

Szakaszoló- és belső ajtók mérete előtte min 120X120 fordulókör
küszöb: 3 cm
min 80 cm szabad nyílásszélesség

Az “access4you” európai tanúsító védjegy használata kizárólag az 
Access4you minősítési és tanúsítási rendszer által meghatározott, 
az adott érintetti csoport számára érvényes minimum feltételek 
teljesítése esetén lehetséges.

Az egyes ingatlan típusok esetében a szolgáltatások hozzáférhetőségére vonatkozóan további minimum követelmények merülhetnek fel.
Az akadálymentes toalett megléte bronz, ezüst és arany fokozatok esetében minimum követelmény.



Minősítési rendszer
Minimum feltételek

Vak

Gyengénlátó

Nagyothalló

Siket

Kognitív zavarral élő

Vezetősáv a szolgáltatás eléréséig vagy hangostérkép vagy rendelkezésre áll wifi/mobilnet segítségével használható okos 
kommunikációs eszköz

Lépcsők első/utolsó fokának jelzése, üvegezett felületek jelzése

Mobil indukciós készülék vagy indukciós hurok beépítése

Jeltolmács vagy rendelkezésre álló wifi/mobilnet és megfelelő applikáció okos kommunikációs eszközre

Egységes tájékoztató táblarendszer, piktogramos tájékoztatás

Az “access4you” európai tanúsító védjegy használata kizárólag az 
Access4you minősítési és tanúsítási rendszer által meghatározott, 
az adott érintetti csoport számára érvényes minimum feltételek 
teljesítése esetén lehetséges.

Az egyes ingatlan típusok esetében a szolgáltatások hozzáférhetőségére vonatkozóan további minimum követelmények merülhetnek fel.
Az akadálymentes toalett megléte bronz, ezüst és arany fokozatok esetében minimum követelmény.

www.access4you.io


