FALUSI TURIZMUS
TÁJÉKOZTATÓ
A FA L U S I É S A G R O T UR I Z M U S O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G É N E K K I A D VÁ N YA
16. évfolyam

2008/4. szám

A fogyatékkal élôk vidéki üdülésérôl
A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Civil Szolgáltató, Fejlesztô és Információs Kollégiumának
támogatásával készült

2

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOM
3 Elôszó

dr. Csizmadia László,
mint az ÉTA és a Summae Vitae Egyesület
elnöke

4 A kerekesszékes és mozgáskorlátozottakat fogadó vendégházban üdülés jövôje
Szemelvény a FATOSZ szegmentációról szóló anyagából
6 A fogyatékkal élôk a vidéki üdülésrôl
6 A mozgássérültek kevéssel is beérnék

Gazsó Rita,
a FATOSZ marketingfelelôse

7 Ausztria Zöld Szíve – Szemelvény a Humanitás címû lapból
8 Fogyatékkal élôk üdültetése a gyakorlatban
8 Az akadálymentesség kialakításának fontosabb szempontjai
a fogyatékkal élôk üdültetésében

Miklay Frigyesné összefoglalója

11 Ahol a vendég minden kívánságát teljesítik – Cegléd, Anikó Apartman

Gazsó Rita,
a FATOSZ marketingfelelôse

12 Mozgássérültek fogadása a bárándi Koroknai Portán – Báránd, Koroknai Porta

Koroknai Béla,
falusi vendégfogadó, Koroknai Porta

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

3

ELÔSZÓ
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlôségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Esélyegyenlôségi Törvény. A törvény
célja: „1.§ E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogya tékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek
esélyegyenlôségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása”.
Immáron tízéves a fenti törvény, amely
már megszületésekor is nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után. Több
sebbôl is vérzik, ami gyakorlati megvalósítását végtelenül megnehezíti. A Falusi
és Agroturizmus Országos Szövetségének céljai között szerepel, hogy segítse a sérült és fogyatékkal élô embereket, hiszen emberi joguk a szabadidô
tartalmas eltöltése, színes élmények
szerzése. Az ô számukra a legfontosabb
hogy a megszokott környezetükbôl kimozduljanak, új tájakkal, emberekkel
találkozzanak, új impulzusok érjék ôket.
Ezek az élmények és behatások ugyanis
jótékony hatással vannak közérzetükre,
lelki állapotukra és fizikai egészségük
fejlôdésére.
A Falusi turizmusban mi élményeket,
családias környezetet, régi hagyományaink felelevenítését, megértô, szívélyes
vendéglátókat kínálunk. A nyugalmat,
csendet kedvelôk, házaink kertjében található vén diófák árnyakában pihenhetnek, társasjátékozhatnak, vagy betérhetnek a fatornyos kis templomok megbékélést nyújtó hûvös bensejébe, egy csendes imára, vagy hogy meghallgassák az
orgonaszó játékát. A bátrabbak megismerkedhetnek a házi állatokkal, megtanulhatják a felelôsségteljes állattartást,
saját kezûleg fejhetnek kecskét, készíthetnek a tejbôl sajtot, túrót. A kézmûves
foglalkozást kedvelôk kosarat fonhatnak, korongozhatnak, bôrbôl, csuhéból
ajándék és dísztárgyakat készíthetnek.
Falusi vendégasztalainkról egészséges
táplálkozás keretében bio ételeket fogyaszthatnak és aktívan be is kapcsolódhatnak ennek elkészítési folyamatába.
Az állatokat kedvelôket lovaskocsikázásra, szekerezésre is elviszik házigazdáink. Ki ne ismerné a gyógyterápiás lovagoltatás hasznos voltát, annak jótékony hatását fogyatékkal élô gyermekeinknél! Számos élményportánkon mûködik a terápiás lovagoltatás az állatokkal és állattartásal való megismerkedés.
Nem is szóltunk még a falusi rendezvé-

Dr. Csizmadia László

nyekrôl, a népi lakodalmasról, bor és
gasztronómiai programokról, a néptánc
együttesek, népi énekesek fellépéseirôl.
A FATOSZ több éve szorosan együttmûködik az Értelmi Sérülteket Szolgáló

Társadalmi Szervezetek Alapítványával
(ÉTA). Az 1997-ben 37 szervezettel megalakuló ÉTA mostanra 69 civil szervezet
munkáját koordinálja. A Szövetség ernyôje alatt gondozott, képzett, foglalkoztatott értelmi sérültek száma: 7000
fô. A FATOSZ már évekkel ezelôtt megkezdte falusi szálláshelyeink átalakítását, segítve a mozgásukban korlátozottak akadálymentes bejutását és közlekedését falusi szálláshelyeinken és közvetlen környezetében.
A FATOSZ 2009. január 1.-tôl hivatalosan is be kívánja vezetni a porták szakosodását. A fogyatékkal élôk fogadására szakosodó vendégházak szolgáltatási
kritériumrendszerének, akadálymentességének kidolgozását a FATOSZ a fogyatékkal élôk szervezeteinek minél
szélesebb körû bevonásával szeretné
megalkotni.
Dr. Csizmadia László
mint az ÉTA és a Summae Vitae
Egyesület elnöke

A sérülteknek és a fogyatékkal élôknek is emberi joguk a szabadidô tartalmas eltöltése
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A kerekesszékes és a mozgáskorlátozottakat
fogadó vendégházban üdülés jövôje
(Részlet a falusi és agroturizmus minôsített vendégházainak szakosodási rendszerét
szabályozó tervezetbôl)
A szakosodás – a vendégházak (porták)
minôsítési kritériumai szerint – egy további lépés a magyar falusi üdülés (vidéki turizmus) nagy és áttekinthetetlen kínálatának differenciálására és a termékbiztonság fokozását jelentô intézkedés vendégek számára.
A speciális kínálatokkal szembeni követelmények, a marketing-stratégia szellemében a konkrét vendégkívánságokhoz
és – igényekhez igazodnak. Ahhoz, hogy
egy szakosodott területen a falusi (vidéki)
gazdák, illetve vendégfogadók versenyképesek legyenek és maradjanak, – az általános minôségi követelményeken túlmenôen-, speciális kritériumokra is fel
kell készülniük, amit rendszeresen az új
igényekhez, idôrôl-idôre hozzá kell, igazítaniuk.
Tíz területen javasoljuk a kínálat kiszélesítését és mélyítését, amihez a Falusi- és
Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ), az adott területek Országos
Szövetségeinek szakembereivel együttmûködve konkrét kritérium-katalógusok
kidolgozását tervezi. Különös figyelmet
kell fordítani arra, hogy a vendégházban
(a portákon) a kínálat teljes és összehangolt legyen.
Üdülés kerekes székes és mozgáskorlátozottakat fogadó vendégházban
I. Kötelezô kritériumok
1. Építészeti intézkedések
2. Belsô terek kialakítása
3. Szolgáltatások a gazdaházban
II. Elvárt kritériumok (50%)
A mozgáskorlátozott és kerekes székes
vendégeknek ugyanolyan igényei vannak
az üdüléssel kapcsolatban, mint minden
más vendégnek, azaz arra, hogy a gazdaház területén önállóan és külsô segítség
nélkül mozoghassanak.
A mozgáskorlátozott-barát berendezés
alatt a kerekesszéknek megfelelô berendezést és felszerelést értjük. A legfontosabb alapfeltételek: elegendô mozgásfelü-

let minden szobában és szobához és berendezéshez, a lakóegységen belül küszöbök és szintkülönbségek nélkül. A mozgásfelületeket nem korlátozhatják kiálló
részek, falkiugrások, csôvezetékek stb. A
szállásadók mozgássérült emberekkel
szembeni pozitív hozzáállása és nyitottsága magától értetôdô.
Kérjük, a minôsítô bizottság részére a
következôket készítse elô:
• Igazolás a FATOSZ megyei biztonsági és munkavédelmi bizottságának vizsgálatáról
• Igazolás az évenkénti szakmai továbbképzésrôl
• Információs mappa az adott kínálatra
vonatkozó további információkról.

2.

Belsô tér kialakítása

1.1.

Folyosószélesség:

I.

Kötelezô kritériumok

2.2.3. Ha van telefon – magasság maximum: 125 centiméter.

1.

Építészeti intézkedések

1.1.

Külsô berendezés

1.1.1. A kerekes székes és mozgáskorlátozott vendégek részére a parkolóhelyet a
bejárat közelében kell elhelyezni és kerekesszékkel önállóan megközelíthetônek
kell lenni (kívánatos a csúszásmentesen
megközelíthetô fedett parkoló).
1.1.2. A terepviszonyok miatti útemelkedés kerekes székesek számára max. 8%
lehet, 8% feletti emelkedés esetén ellaposításra van szükség.
1.1.3. Fagymentesség szükséges (kerülni
kell a tükörjeget)
1.1.4. Bejárat: Ha a bejárati lépcsôket
építészeti okokból nem lehet szintemeléssel helyettesíteni, rámpára van szükség
(hosszanti emelkedés 6%, max. 10%-ig) –
biztosítás kapaszkodóval, a lábtörlôket
rögzíteni kell.
1.1.5. Lehetôség arra, hogy a környéken
sima utakon lehessen mozogni (esôelvezetô csatornákat, lyukakat és árkokat rögzített rostéllyal le kell fedni).

1.2. lakótérben 120 centiméter, kizárólag egyes kihajtás esetén legalább 100
centiméter (lemérésre kerül).
2.2.

Elektromos berendezések

2.2.1. Világításkapcsolók – magasság:
90–110 centiméter.
2.2.2. Dugaszolóaljzatok – magasság:
legalább 40 centiméter (asztali, álló és fali lámpákhoz, fali kapcsoló ajtó közelben
legyen).

2.3. Fûtés:
Mozgássérült emberek számára lehetségesnek kell lenni, hogy a szobahômérséklet a szokásos hômérsékletnél 2–3 °C-kal
magasabb legyen.
2.4. Padlóburkolatok:
Csúszásmentes felülettel, szônyegpadlót
feltétlenül teljesen le kell ragasztani (pl.
nem lehetnek rongyszônyegek).
2.5.

Ajtók:

2.5.1. Az átjárás-szélességnek legalább
80 centiméternek kell lenni.
2.5.2. A küszöböt kerülni kell (maximum
3 centiméter).
2.6.

Bútorok

2.6.1. Kell lenniük olyan polcoknak és
akasztóknak, amiket a kerekes székes, illetve a mozgássérült emberek is könnyen
el tudnak érni.
2.6.2. Asztalok – szabad aláhajtási magasság 70 centiméter, szabad szélesség
minimum 65 centiméter.

2.6.3. Ágy – matrac felsô él magassága
50 centiméter – láb nincs, matracok legalább 5 cm-rel a fakeret felett.
2.6.4. Stabil, szilárdan álló bútorok
2.7.

Szaniter-helyiségek:

2.7.1. Ajtók – minden ajtót úgy kell elhelyezni, hogy ne akadályozzon, minden vizes helyiség ajtajának kívülrôl kizárhatónak kell lenni.
2.7.2. Fürdôszoba – mosdó, zuhanyzó és
WC kell. Mosdó szabadon függesztett:
aláhajtási magasság = legalább 70 centiméter, fürdôkádat kerülni, elônyben kell
részesíteni az olyan zuhanyfülkét, amibe
be lehet hajtani.
2.7.3. Zuhanyzó – zuhanytálcának és zuhanyfelületnek talajszinten kell lenni
(max. 3 centiméter). Lejtéskialakítás az
alsó kifolyóhoz maximum 4 százalék.
Stabil ülôalkalmatosság: lehajtható ülôke
és zuhanyszabályozó elrendezésére
ügyelni (az ülôkétôl jobbra vagy balra,
nem a fejnél), a zuhanyban további kapaszkodóknak kell lenni. Önálló zuhanyozásnak lehetségesnek kell lenni.
2.7.4. WC – minimális szélesség = 130
cm, a helyiség minimális mélysége = 190
cm, beépítési magasság = 44 cm, teljes
magasság ülôkével együtt = 46 cm, mosdókagylónak a WC-rôl elérhetônek kell

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

5

lenni. Kapaszkodónak és ruhaakasztónak
ülô helyzetbôl elérhetônek kell lenni.

3.2. Információs mappa, aminek tartalmazni kell:
• orvosi ellátási lehetôség (cím, telefon,
rendelési idôk),
• tájékoztatás a célcsoportnak megfelelô infrastruktúráról (pl. vendéglôk, uszodák, vásárlási lehetôségek stb.),
• a létesítmények távolságát fel kell
tüntetni,
• a vendégházban legalább 2 speciális
szabadidôs lehetôség a kerekes székesek
és mozgáskorlátozottak részére,
• az az információ, hogy a helyiséghômérsékletet igény esetén növelik.

2.7.5. A tükröt alacsonyabbra kell helyezni (ülômagasság), ellenkezô esetben buktatható tükröt kell használni.
2.8.

Hálótér:

2.8.1. Mozgásfelület az ágy oldalán legalább 120 cm.
2.8.2. Fordulási lehetôség kerekes székesek részére 150 x 150 cm.
2.8.3. Az ágyhoz legalább egy ágynemûvédônek (pl. kaucsuk) lenni kell.
2.9. Szoba és üdülôlakás:
lépcsô nélkül, ill. rámpával (6–10%) vagy
felvonóval (felvonó szélessége a kerekeszszéknek megfelelô) elérhetônek kell lenni.
2.10. Konyha az üdülôlakásokban:
Munkamagasság: 85–90 cm (fôzôhely:
80–85 cm volna ideális); ha csak üdülôlakásokat kínálnak, legalább egy konyhát
mozgássérültbarát módon kell berendezni, munkafelületnek számít a lehajtható
asztal is, szabad áthajtási szélesség 80 cm.
3.

Szolgáltatások a házban

3.1. Transzfer a busztól/pályaudvarról
személygépkocsival érkezéskor és elutazáskor.

II.
Elvárt kritériumok
(ezek legalább 50%-át teljesíteni kell, azaz 6 kritériumból legalább 3-at)
1. Terápia lovaglás-lehetôséggel, képzett
lovas terapautával a portán belül, vagy a
közelben
2. Simogatható állatok
3. Speciális vendéginfo mint ortopéd
mûszerész
4. Félpanzió/diétás konyha lehetôsége
5. Fali radiátorok: szabad tér a talajtól 12
cm-nél kevesebb vagy 25 cm-nél több
6. A FATOSZ biztonsági és munkavédelmi bizottságának igazolása

A vendégházakban lehetôség szerint minden helyiségnek könnyen megközelíthetônek kellene lennie kerekes székesek számára is
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A FOGYATÉKKAL ÉLÔK A VIDÉKI ÜDÜLÉSRÔL

A mozgássérültek kevéssel is beérnék
A falusi szálláshelyen tapasztaltakról
kérdeztük Kócziánné Szalai Terézt, a
Mozgássérült Emberek Önálló Élet
Egyesületének (ÖNÉ) elnökét. Az elnök
asszony szívesen megosztotta velünk tapasztalatait, hiszen, mint mondta: nagy
örömmel vennék igénybe a falusi szálláshelyeket, de sokszor a körülmények
nem kedveznek ehhez.
Kócziánné Szalai Teréz szerint a problémák gyakran már a megérkezéskor elkezdôdnek. A murvával felszórt parkolóból ugyanis segítség nélkül soha nem
tud be jutni egy mozgássérült a vendégházba. A számukra használható parkolási lehetôség ugyanis az lenne, ha a parkolásra szánt hely jobb és baloldalán is
fél-fél méteres sáv állna rendelkezésre, a
mozgássérült emberek kényelmes kiszállásához. Az elnök asszony persze –
ad absurdum – már olyan szálláshelyen
is járt, ahol egyáltalán nem volt semmiféle parkolási lehetôség.
Kócziánné szerint a mozgássérült számára az épületbe jutás sem mindig egyszerû feladat. A szálláshelyek kialakításánál nem mindig szempont, hogy az illetô
udvarban található építmények egy sík-

ban legyenek. Mozgássérültnek ugyanis
egy lépcsô is leküzdhetetlen akadályt jelent. Tapasztalatai szerint a lépcsô kiküszöbölésére használt rámpákkal is gyakran baj van: hiszen gond, ha dôlésszöge
több mint 5 százalékos és az is, ha nem
elég széles egy kerekesszékhez.
A házba bejutás és a benti közlekedés
is meghiúsulhat már azon is, ha az ajtó
éppen a kinyitni készülô mozgássérült
felé nyílik, vagy ha az épületben küszöbök találhatóak – véli Kócziánné.
Az elnökasszony szerint fürdôszoba
több szempontból is kényes terület.
Zuhanytálcát például hiába szerelnek be
mozgássérültek számra, az teljességgel
használhatatlan. Ehelyett fontos viszont
az úgynevezett padozati összefolyó és
egy hosszú zuhanycsô. A vécé csésze
mindkét oldaláról megközelíthetô kell,
hogy legyen, hogy bármelyik oldalról
mellé tudjon állni kerekesszékkel a
mozgássérült. Itt elengedhetetlen a kapaszkodó és a jelzôcsengô arra az esetre,
ha a mozgássérültet valami baj érné.
A hálószobáknál gyakorta tapasztalható, hogy egy mozgássérült számára túl
alacsonyan van az ágy –, állítja az ÖNÉ

Egy kis segítséggel a lovaglás sem elérhetetlen cél

elnöke. Hozzáteszi, hogy elvileg a konyhában is jó lenne, ha minden elérhetô
közelségben lenne, ahhoz, hogy a mozgássérült önellátó legyen, de ehhez már
ôk sem ragaszkodnának.
Az elnök asszony felhívja viszont a
figyelmet arra, hogy a vendégházak kerüljék a lábtörlô, illetve futószônyeg
használatát is, ha mozgássérültet fogadnak, hiszen ezek komoly balesetveszélyt
rejtenek számukra.
Kócziánné azt mondja: ôk már ennyivel is elégedettek lennének. Nem várják
azt sem, hogy szállásadójuk a mozgássérülteket illetôen szakértô legyen vagy
annak próbáljon látszódni. Úgy gondolják elegendô, ha a házigazda normális
empátiával foglalkozik velük.
Az elnök asszony szerint emellett
örülnek, ha a általuk igénybe vehetô
programokat is tudnak kínálni a vendégházak. Ezek között a horgászatot, lovaglást, háziállatok simogatását, sétalehetôséget, bio termékek kóstolását, illetve a
gyógynövénygyûjtést emelte ki.
GAZSÓ RITA
a FATOSZ marketing felelôse

A mozgássérültek is igyekeznek teljes életet élni
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Ausztria Zöld Szíve
Ausztriában, Stájerországban sokan úgy
gondolják, hogy senkit, így a fogyatékos
embereket sem szabad kizárni a társadalmi életbôl. Ennek megfelelôen évek
óta egyre nô azoknak a száma, akik szabadságukat, pihenésüket külföldön vagy
hazai tájakon töltik. A hartbergi fogyatékos emberek önsegélyezô csoportja információs irodát hozott létre, prospektust jelentetett meg, hogy segítsen az
utazások megszervezésében.
A csoport aktivistái valamennyi ideg e n f o rgalmi szálláshelyet – hotelek,
panziók, apartmanok, vendégfogadók –
felkerestek, hogy személyesen ellenôrizzék, hogy megfelelnek-e a kerekesszékes emberek által támasztott, 29 pontban
meghatározott követelményeknek. A tulajdonosokkal elbeszélgettek, javaslatokat tettek. A szálláshelyeket 3 kategóriába sorolták attól függôen, milyenek a
mellékhelyiségek, mennyire közelíthetôek meg kerekesszékkel akadálymentesen, segítség nélkül.

Abszolút alkalmas
Alkalmas
Korlátozottan alkalmas

Felügyelet mellett ôk is élvezhetik a strandot

Tervezik, hogy a sikeres akciót egész
Európára kiterjesztik.
Budapestrôl a Kecseti családnak alkalma volt megtapasztalni, hogy Stájerországban a modern fogyatékosügyi politika nem csak vasárnapi beszéd. A s érült gyermekek és felnôttek nem a világtól elzártan élnek, hanem kirándulnak, szórakoznak. „Nagyon tetszett nekünk az a közlekedési tábla, amely a

mozgássérült ember házát jelzi, óvatosságra intve az autósokat, vagy azok a
speciális utazási irodák, ahol nagyon
pontos információkat és szinte teljes körûen megszervezett utakat kínálnak a
fogyatékos embereknek” – írják a levelükben.
IGNÁCZ BEÁTA
Humanitás, XXIII. évf., 6. sz.

A csoport aktivistái felkeresik a szálláshelyeket, és ellenôrzik, hogy megfelelnek-e a kerekesszékesek által támasztott kritériumoknak
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A FOGYATÉKKAL ÉLÔK A VIDÉKI ÜDÜLÉSRÔL

Az akadélymentesség kialakításának fontosabb szempontjai
a fogyatékkal élôk üdültetésében
A falusi turizmus filozófiája ezen üdülési
forma lényegeként a következôket tartalmazza:
• természetközeliség
• családias vendégszeretet – vendég
iránt mutatott empátia
• személyre szabott szolgáltatás
• fizikai és mentális tér biztosítása (zsúfoltság hiánya)
• helyi ízek – saját készítésû ételek
• falusi hagyományok megismerésének
lehetôsége
A fentiek alapján a falusi turizmus igen
alkalmas fogyatékkal élô személyek fogadására. ôk különféle csoportokat alkotnak, jóllehet elsô megközelítésben a
kerekes-székes mozgáskorlátozottak jutnak mindenkinek eszébe. Kétségtelen,
hogy az akadálymentesítés az ô számukra a legösszetettebb feladat az épületek
külsô-belsô kialakítása szempontjából,
de gondolnunk kell a látás és hallássérültekre is. Az ô üdülésüket is számtalan
akadály korlátozza, így ezek feloldása jelentôs mértékben hozzájárul jó közérzetükhöz.

Az akadálymentesítés egyrészt a fizikai
korlátok legyôzését jelenti, másrészt – és
ez legalább annyira fontos – a szélesebb
körû önálló életvitel lehetôségét biztosítja.
Mi haszna származik a vendéglátónak
abból, ha házát és annak környékét akadálymentessé teszi?
• Létesítménye kényelmesebb lesz saját családja és más vendégek számára is
• A fogyatékkal élôk többnyire kísérôvel jönnek, ami egyszerre két személy fogadását teszi lehetôvé
• Jobban kihasználható az elô- és utószezon
• Hosszabb tartózkodási idôre számíthat, mint egy hét vége
Ezeken a többnyire gazdasági elônyökön túlmenôen azonban van egy igen fontos tényezô, a másokon segítés felemelô
érzése. Azonban pontosan ez a tényezô
az, ami igen nagyfokú empátiát igényel. A
segítség soha nem táplálkozhat sajnálatból!
Tájékoztatónk e számának elkészítése
során abban is reménykedtünk, hogy minél több falusi vendéglátó kapcsolódik be
a fogyatékkal élôk fogadásába. Azonban

A családias, vendégszeretetô környezet rendkívül fontos a fogyatékosok számára

mindenképen fel kell hívnunk a figyelmet
arra, hogy egy pusztán fizikai akadálymentesítés még nem elég ahhoz, hogy a
fogadott személyek jól érezzék magukat.
Minden vendéglátónak, aki azt fontolgatja, hogy ebbe a tevékenységbe bekapcsolódik, messzemenôen figyelembe kell
vennie családi körülményeit, saját empatikus képességeit, egyéb vendégeinek a fogyatékkal élôkkel szemben tanúsított magatartását, esetleg az elkülönült üdültetés
lehetôségét (kölcsönös fizikai, lelki zavarok elkerülése). Azt is át kell gondolni,
hogy milyen típusú fogyatékkal élô fogadására alkalmas személyében illetve a házát, kertjét illetôen.
Végül biztatásul beszélnünk kell arról,
hogy ha egy városi, rohanó életmódot folytató embernek szüksége van a rekreációra,
még inkább szükséges ez a fogyatékkal
élôk számára. A hétköznapok sokszor bizony eseménytelen folyamata, a falak közé
bezártság, a fizikai nehézségeket mentálisan is fokozzák. Ilyen körülmények között
új emberek megismerése, a természet közelsége, színeinek, hangjainak, de esetleg
csak egy lágy szellô simogatásának átélése
új élményekkel gazdagít és adott esetben a
rekreációt is felgyorsítja.
Az alábbiakban rátérünk az akadálymentesítés legfontosabb szempontjaira.
Ehhez Zalabai Péterné és Vízvárdi And rás „Élô otthon – Ötletek és javaslatok lakókörnyezetünk akadálymentes kialakításához”c jegyzetét vettük alapul. A könyv
teljeskörûen tárgyalja a fogyatékkal élôk,
fôleg kerekesszékesek lakás iránti igényeit, egészen a „luxus” színvonalig.
E cikk összeállítójának módja volt néhány
évvel ezelôtt részt venni egy svédországi
tanulmányúton e témában. Malmôben, a
tengerpart mellett nemzetközi építôk által
létrehozott olyan városrész tekinthetett
meg az építés utolsó fázisában, ahol a belsô lifttôl kezdve a minden négyzetcentiméterében alakítható ágyig megtalálhatók
voltak a technika csodái. A mi célunk természetesen nem ez, csak mint lehetôséget
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Akadálymentesség kívül és belül

említettem, hogy rámutassak arra, hogy a
nálunk anyagilag fejlettebb és empátiában
központilag is magasabb színvonalon álló
országok mire képesek.
A) MOZGÁSKORLÁTOZOTT, GYAKRAN KEREKES SZÉKKEL ÉRKEZÔK IGÉNYEI:
Ha valaki új házat épít azzal a céllal,
hogy benne vendéglátással is kíván foglalkozni, akkor is érdemes az akadálymentesség szempontjait figyelembe
venni, ha pillanatnyilag nem szándékozik mozgássérülteket fogadni. Ami
ugyanis a kerekes székes embernek
szükséges, az másoknak is kényelmes,
tehát nincs vesztenivaló.
1. A házhoz jutás akadálymentessége: a vendégek legtöbb esetben gépkocsival érkeznek, ezért megfelelô parkolóhely
kialakításáról gondoskodni kell. Jó, ha a
parkoló fedett és közvetlen kapcsolata
van a házzal.
2. Az épületig való eljutás: fontos,
hogy szélességében és anyagában megfelelô legyen a közlekedési út. 120 cm szélesség megfelelô.
3. Szintkülönbségek: 2 cm-es m agasságig nem kell áthidalni a szintkülönbséget A kisebb szintkülönbségek
rámpával tüntethetôek el, amelynek l e jtési szöge legyen biztonságos. 17,5 cm
-ig terjedô szintkülönbség esetén kb.
8%-os lejtésû rámpát célszerû kialakítani. E szintkülönbségek felett a lejtés

szöge 5%-nál ne legyen nagyobb, ami
egyben a rámpa hosszát növeli. A r á mpa szélessége 120 cm legyen, mindkét
oldalon 10-10 cm magas kerékvetôvel.
Induló és érkezô végén minimum 150 x
150 cm méretû szabad helyet kell biztosítani. A rámpát minden esetben lépcsôvel is ki kell egészíteni. Íves vonalvezetésû rámpák nem célszerûek. A mozgássérültek számára az esetlegesen t ö b bszintû házak földszinti helységeit c é lszerû üdülésre kialakítani. Nagyobb
szintkülönbség, esetleg erôsen lejtôs t erületen álló ház esetében mozgáskorlátozott fogadása nem javasolt.

9

4. Ajtók: a bejárati ajtó, valamint a
mozgássérült által használt helységek valamennyi ajtajának nyílásszélessége a kerekesszék méreteihez igazodjon az elakadás vagy beszorulás veszélyének kiküszöbölése érdekében. Minimálisan 85 cm
szabad átközlekedési méretet kell biztosítani, de ennél több lehet. Az ajtónyílás
magassága minimum 190 cm. Tolóajtó,
harmonika ajtó használata körülményes,
még jól elhelyezett fogódzkodó esetén is.
5. Mozgástér: fontos figyelembe venni, hogy kielégítô mértékû legyen a mozgástér. Egy kerekesszék megfordulása
180 fokkal minimum 150 cm átmérôjû
körnek megfelelô területet igényel, a motoros székeké még ennél is többet. Ez a
fürdôszobában különösen fontos. A többlet helyigényt sokszor a bútorok megfelelô megválasztásával, illetve átrendezésével is biztosítani lehet.
6. Fürdôszoba: A zuhanyozó akkor
megfelelô, ha a padlósíkban van az öszszefolyó. Alapterülete tegye lehetôvé a
kerekesszékkel való beállást, vagy átülést
a lehajtható zuhanyülôkére Ügyelni kell a
csaptelep, a zuhanyrózsa típusára, fogódzók felszerelésére. A fürdôkád használata nem javasolt, mert annak alkalmassá
tétele nagy beruházást igényelne.
Küszöböt a fürdôszobánál nem szabad alkalmazni. A víz kifolyása ellen vízzáró
gumiprofilokkal kell védekezni. A f ü r d ôszoba ajtaja kifelé nyíljon, hogy rosszullét esetén ne szoruljon be a mozgássérült
a helységbe.

A fogyatékkal élôk alatt nemcsak a kerekesszékkel érkezôket kell érteni
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Az építészeti feltételek mellett a vendéglátók hozzáállása is sokat nyom a latban

7. WC: ülômagassága 47–48 cm, ha
szükséges , magasítóval kell ellátni. Az átülést, esetenként a segítô mozgásterét biztosítani kell. A WC csésze két oldalán lehajtható kapaszkodó szükséges, jól látható kontrasztos színnel.
8. Berendezési tárgyak, bútorok:
• A használt helységek között nem szabad küszöböt alkalmazni
• A függôleges elérhetôségi tér korlátozottsága miatt a környezet tárgyainak elhelyezésére gondot kell fordítani. (beszûkül a látótér is!). A hûtôszekrényekben pl.
40–130 cm közötti magasságban kell helyet biztosítani a mozgáskorlátozott számára. Fontos szempont ez a szekrények
fiókok használatánál is.
• A mozgáskorlátozott által üdülése
alatt használandó bútorok kialakításánál
és elhelyezésénél gondolni kell a mozgáskoordinációs illetve kézsérüléses problémákra, ezért a bútorokon nem lehetnek
éles sarkak és kis erôkifejtéssel legyenek
mozgathatók pl. fiókok, ajtók.
• Bizonyos berendezési tárgyakat –
mint pl. falikapcsolók, dugaljzatok, kilincsek, csengôk stb. – olyan magasságban
kell elhelyezni, hogy azt a vendég a kerekesszékbôl is kényelmesen elérhesse.
A falikapcsolók, dugaljzatok magassága
90 cm, a falsaroktól minimum 50 cm-re
elhúzva. A kilincsek magassága 85–120
cm között változhat.
• A járófelületek legyenek simák és
csúszásmentesek. Szônyeget, padlószô-

nyeget rögzíteni szükséges. Ha a vendég
képes saját lábán közlekedni, a lépcsôk legyenek lekerekítettek és a széleken jól látható jelzôsáv válassza el az egyes lépcsôfokokat.
• Célszerû lábakon álló ágyat használni, ami jobban megközelíthetô a kerekeszszékkel. Magassága 45–50 cm legyen
• Étkezô asztal magassága, valamint a
lábak közötti távolsága 74 cm legyen
9. Terasz: fôleg ha részben fedett, különös fontossággal bír, mert ezáltal a mozgáskorlátozott úgy tud a kerttel kapcsolatot teremteni, hogy egyszersmind védve
van az idôjárás viszontagságaitól.
10. A megvilágítás: mindenütt legyen
egyenletes, káprázás mentes.
B) HALLÁS,

VALAMINT LÁTÁSSÉRÜLTEK

IGÉNYEI:

1. A tájékozódást szolgáló látványelemeket gyengénlátók és színtévesztôk számára is érzékelhetô méretben, formában
és színben kell elhelyezni, míg vakok számára hanggal, letapogatható elemekkel
kell dolgozni.
2. A hallássérültek esetében a hangos
információt képekkel, fénnyel kell kiegészíteni. Fényjelzéssel ellátott csengô is jó
szolgálatot tehet.
A kutyák esetenként a fogyatékkal élôk
fontos társai. Leginkább a vakvezetô kutyát
ismerjük, de ma már mozgássérültek segí-

tôtársaként is képeznek ki kutyákat. Így
esetenként arra is kell számítani, hogy az
üdülni vágyó fogyatékkal élô kutyával jön.
Építészeti szempontból azokat a legfontosabb tényezôket vettük számba,
amelyek az üdülés során kiemelkedôen
fontosak és jelentôsen befolyásolják a
vendég komfortérzetét és még kísérô mellett is lehetôséget adnak önálló tevékenységre.
Figyelembe kell venni, hogy a fogyatékosságnak, a mozgáskorlátozottságnak
igen eltérô fokozatai vannak, így a fenti
általánosnak mondható feltételek túlzónak tûnhetnek vagy éppenséggel nem
elégségesek. A vendéglátónak konzultálni
kell egészségügyi és építész szakemberekkel, hogy az adott helyen, konkrét fogyatékkal élôk számára hogyan tudják a
legjobb feltételeket biztosítani. A vendéglátásra általánosságban is igaz, hogy minden vendég igényét nem lehet egyszerre
kielégíteni. Ezért is beszélünk egyre többet a specializálódásról. A fogyatékkal
élôk fogadására való berendezkedés már
maga is a specializáció elsô lépése, de
ezen belül is érdemes azzal foglalkozni,
hogy milyen típusú fogyatékkal élôket tud
az adott vendéglátó fogadni.
A fent felsorolt feltételek és követelmények jó része a ház helyzetébôl, méreteibôl adódóan esetleg azonnal teljesíthetô,
más részük saját barkácsolással megvalósítható, megint mások kisebb vagy nagyobb beruházást igényelnek. Ez utóbbi
különösen a fürdôszoba, WC kialakításánál lehet jelentôs.
Nem gyôzzük azonban hangoztatni,
hogy minden építészeti megoldásnál,
költségvállalásnál fontosabb a vendéglátó
emberi hozzáállása. Csak az okos, ésszerû
empátia megléte után érdemes a többi feltételrôl gondolkodni.
Tudjuk, hogy sokakat az elindulás nehézsége, átláthatatlansága korlátoz abban,
hogy belefogjanak az akadálymentesítésbe. Több olyan szervezet van, ahonnan
szakmai segítséget késôbbiek során pedig
vendéget is kaphatnak. A velük való kapcsolatfelvételben szívesen állunk minden
kedves vendégfogadónk rendelkezésére.
Ami az átalakítások anyagi oldalát jelenti, szövetségünk törekszik arra, hogy
pályázati kiírásokban helyt kapjon az
ilyen irányú támogatás megjelenése.
DR. MIKLAY FRIGYESNÉ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

11

Ahol a vendég minden kívánságát teljesítik
Cegléd zöldövezetében mûködik a
den egy szinten található, nincsen
Falusi és Agroturizmus Országos
egyetlen lépcsô sem. „Az étkezés pélSzövetségének egyik pest megyei
dául a vendég igénye szerint történhet
mozgáskorlátozottakat is fogadó venakár ágyban, pizsamában is. Kérhet
dégháza. A Magyar házaspár 2–3 éve
diétás, vegetáriánus vagy magyaros
kezdett foglalkozni mozgássérültek
ellátást, megoldjuk. Minden, de nem
üdültetésével, ma már újabb apartlehetetlen kívánságot teljesítünk –
manházat alakítottak ki udvarukban
ígéri a házigazda, Magyari Károlyné.
és éppen lapzártánkkor készültek a
A házaspár – mint mondja – namásodik alkalommal megrendezett
gyon szeret emberekkel foglalkozni,
Országos Kispolski Találkozóra és
ha kell, segíteni. Talán ennek köszönFôzôversenyre, amelyre már mozgáshetô, hogy ma már visszatérô vendésérült vendégeiket is várják.
geik között több mozgássérült ember
Cegléd zöldövezeti részén találhais van.
tó a FATOSZ legmagasabb fokozatú
A vendégfogadó nemrégiben bôminôsítést elért elsô helyi magánszálvült egy újabb apartmannal, amelyet
lása, az Anikó Apartman. A minden
már célzottan alakítottak mozgássékényelemmel – egyebek mellett inf- Az Anikó Apartman a legmagasabb minôsítést kapta rült-barát szálláshellyé. Pályázni sajraszaunával is – felszerelt ház zárt udnos nem igazán tudtak, így önerôbôl
varán kerti bútorokkal, tûzrakó hellyel láshelyet a gyógykezelés idejére. A közeli, építkeztek. Az új épületben már minden az
várja a vendégeket. A szálláshely a város- csodálatosan felújított, mozgássérülteket uniós szabvány szerint szolgálja a mozközponttól, a vasútállomástól, illetve a is fogadó termálfürdô mellett, mint mond- gássérültek kényelmét, legyen szó vécérôl,
buszpályaudvartól gyalogosan mindössze ták, ugyan van egy kemping, ám sokan – szobákról, fürdôszobáról vagy az egyéb
10 percre található. Az utca végén élelmi- és nem teljesen alaptalanul – túl személy- kiegészítô, kerekesszékeseket segítô eszszer áruházak, benzinkút van, mindössze telennek, kevésbé intimnek találták az ot- közökrôl.
egy percre. A szabadidôközpont a helyi tani pihenést, kikapcsolódást. A feleség ráA Magyar házaspár május 24-én másobuszjárattal szintén az utca másik végétôl adásul úgy érezte, hogy egészségügyiként, dik alkalommal vesz részt a helyi civil
megközelíthetô.
szakértôen és szívesen segíthetne is a ná- szervezetek által életre hívott Országos
A ceglédi Magyar házaspár három éve luk megszálló mozgássérült vendégeknek. Kispolski Találkozó és Fôzôverseny szerhatározta el, hogy akkor már egy ideje mûNáluk – mint mondják – mindenki ké- vezésében. A helyszín kiválóan alkalmas
ködô falusi jellegû szálláshelyüket moz- nyelmesen, diszkrét körülmények között mozgássérültek fogadására, ezért ôket is
gássérült-baráttá alakítják. Az ok összetett kapcsolódhat ki mindenki legyen az külön szeretettel várták a szervezôk.
volt: megtalálta ôket egy mozgássérült egészséges vagy akár mozgássérült.
vendég, aki a termálfürdôbe szeretett vol- Utóbbi vendégeik kényelmét szolgálja,
GAZSÓ RITA
na kezelésekre járni és ehhez keresett szál- hogy udvarukban, a kaputól kezdve mina FATOSZ marketingfelelôse

Az épületben és a kertben minden egy szinten található, ami igazán mozgássérül-barát megoldás
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Mozgássérültek fogadása a bárándi Koroknai Portán
Mivel családommal az Alföldön élünk –
Debrecen, Hajdúszoboszló és Hortobágy
közelében – már eredetileg, saját házunk
tervezésekor is egy falusi parasztportát álmodtunk meg. A falusi vendégfogadást 16
évvel ezelôtt kezdtük el. Az indulás óta eltelt hosszú évek alatt sokféle ember járt
nálunk, így természetesen mozgássérültekkel is kapcsolatba kerültünk. Saját házunk még egy-két lépcsôvel készült, hiszen akkor nem terveztük, hogy falusi
vendégfogadással fogunk foglalkozni.
A vendégek és a velük érkezô gyerekek
fogadásakor viszont már korán megtapasztalhattuk, hogy minél több a lépcsô,
annál több a veszélyforrás. Ám amíg egy
gyereknél a lépcsô „csupán” potenciális
veszélyforrást jelent, egy mozgássérültnek már leküzdhetetlen akadályt. Így szép
lassan kezdtünk egyre jobban figyelni a
mozgássérültek igényeire.

Amikor pedig három évvel ezelôtt egy
AVOP-os pályázatot nyújtottunk be vendégház építésre, már tudatosan úgy terveztünk, hogy mozgássérültek is kiválóan
tudják használni. Az új vendégház földszinti apartmanjait széles rámpán lehet
megközelíteni, hosszan elnyújtva, hogy
akár kerekesszékkel is könnyen meg lehessen közelíteni. Az ajtók szélesek és a
vendégházat már küszöb nélkül terveztük.
Az egyik apartman fürdôszobáját és a vécét is ebben a felfogásban alakítottuk ki.
A vécére székrôl is át lehet ülni, a zuhanyzó tágas és nem tálcás. Már a pályázatot is
úgy írtuk meg annak idején, hogy a sérült
emberek is tudjanak nálunk nyaralni.
Mindezt nem csak a vele járó plusz pontokért, hanem tudatosan, egy újabb vendégkört megcélozva ezzel. Mára már a
vendégeink, akik a fogadó valamelyik
apartmanjából kiindulva a mi házunkba

akarnak átjönni vagy meg szeretnék látogatni az állatokat, lépcsô és küszöb mentesen tehetik meg azt.
Mivel állattartással is foglalkozunk,
fontos volt számunkra, hogy mozgássérültek és a gyerekek is könnyen megközelíthessék az istállót. Mára már könnyen
lehet közlekedni az udvarban, így egy kerekesszékes is be tud menni a szálláshelyérôl az állatokhoz is úgy, hogy egyetlen
lépcsôvel és küszöbbel sem találkozik.
Mindenkinek csak ajánlani tudom,
hogyha átalakít vagy újat épít, mindenképpen úgy alakítsa ki a lehetôségeket
hogy mozgássérült barátaink is tudják
használni.Nincs annál nagyobb öröm, ha
látjuk hogy mindenkinek egyforma az
esélye a portán!
KOROKNAI BÉLA
falusi vendégfogadó, Koroknai Porta

A Koroknai Portán már leküzdötték az akadályokat, szabad az út a mozgássárültek számára
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