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Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont - Budapesten

Az ETIKK irodaként és rendezvényteremként is mûködik, ahol különbözõ fogyatékossággal élõ és megváltozott 
munkaképességû emberek dolgoznak, rehabilitációs szakmérnöki vezetéssel.

Az ETIKK szakmai vezetõje építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök.  E szakmai háttérrel – a felhasználó teszt 

csoport biztosításán túl – a Központ számos feladatot lát el.

Az ETIKK fõbb projekttevékenységei:

· tervezés-véleményezés

· vizsgálatok-felmérések-auditálások

· tesztelések

· oktatások

· érzékenyítések

Az ETIKK tanácsadást nyújt, véleményezéseket, auditálásokat végez építési beruházások tervezésénél-

kivitelezésénél; kutatás-fejlesztéseknél valamint termékfejlesztésnél annak érdekében, hogy azoknál már a 

kezdet kezdetén az egyetemes tervezés szempontjai érvényesüljenek.

A munkatársak felhasználói tesztcsoportot alkotnak, amely segítségével a tervezõk, kivitelezõk, 

termékfejlesztõk a speciális igényû személyekrõl szerzett elméleti tudásukat olyan gyakorlati ismeretekkel 

bõvíthetik, amelyet senki mástól, mint az maguktól a speciális igényû jövõbeni felhasználóktól tudnak 

megkapni. A munkatársak részt vesznek szakmai véleményükkel a tanácsadásban, közremûködnek a 

felmérésekben, illetve az érzékenyítõ-oktatási feladatokban.

1. ábra- Egyetemes tervezés Információs és Kutatóközpont Budapesten

1. Bemutatkozás
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A fogalom eredete

Az egyetemes tervezés elvei

Mindenkinek tervezve

A fogalom több dolgot jelent: hozzáférhetõ épületek, termékek, környezet és szolgáltatások tervezése idõs, 

fogyatékos és ép embereknek.

Magát az elnevezést Ronald L. Mace építész alkotta meg. A tervezés során a tervezõ esztétikus termékeket és 

szolgáltatásokat tervez a lehetõ legtöbb embernek korra, képességekre és életállapotra való tekintet nélkül. Az 

egyetemes tervezésben kifejlesztve az alkalmazkodó és segítõ technológiát, és az esztétikát minden termékbe 

és szolgáltatásba beleviszi. Számos iparágban van komoly piaci részesedése az egyetemes tervezésnek, de 

sokban még nincs jelen kellõ mértékben.

Az Észak-Karolinai Állami Egyetem Egyetemes Tervezés Központ szerint ezek az egyetemes tervezés elvei a 

következõek:

· Egyenlõ, rugalmas használat

· Egyszerû és intuitív

· Érzékelhetõ információ

· Nagy hibatûrõ képesség

· Kis fizikai erõfeszítés igénybevétele

· Hely és tér a megközelítéshez és a használathoz

A mindenkinek tervezést az Európai Bizottság szorgalmazta Európában, hogy a társadalom minél 

„felhasználóbarátabb” legyen. A tervezés jelentõsége megnõtt a népesség öregedése és a társadalmak etnikai 

sokszínûségének növekedése miatt. A könnyen használható, hozzáférhetõ és olcsó termékek és szolgáltatások 

növelik minden európai polgár életszínvonalát. A mindenkinek tervezés költséghatékonyabb, mint az utólagos 

átalakítások.

A tervezésnek három lépcsõje van, célja, hogy a termékeket/szolgáltatást/épített környezetet a lehetõ 

legtöbben tudják használni.

· módosítások nélkül

· kis módosításokkal

segítõ technológia alkalmazásával

2. Az Egyetemes tervezés
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3. Épített környezet vizsgálatai-felmérések, 

auditálások

Részvétel a meglévõ és a tervezett olimpiai helyszínek 
auditálásában, 2016-ban:
Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 2016. év folyamán a B2024 Zrt. felkérésére több 

sportlétesítmény hozzáférhetõségi egyetemes tervezés szerinti auditját végezte el. A felmérések és elemzések 

során stadionok, sportközpontok, uszodák, sportpálya, valamint többfunkciós csarnokok is tüzetes vizsgálat alá 

kerültek. Az auditálási folyamok több hónapig tartottak. A helyszíni bejárásokon az ETIKK felhasználói 

tesztcsoportjával végezte a feladatokat, minden esetben szakmérnöki irányítással. 

2. ábra-helyszíni felmérés tapasztalati szakértõkkel és rehabilitációs szakmérnökökkel, Papp László Sportaréna, 2016. Forrás: ETIKK.

A projekt 2017. február 27-én Egyetemes Tervezés Nap címmel szervezett nagyszabású rendezvénnyel zárult. 

Az esemény keretében lezajlott konferencia és a hozzá kapcsolódó kiállításra a Budapesti Mûszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, K-épületében, a Díszteremben került sor. A rendezvényrõl készült kiadvány 

elérhetõ innen:

http://www.etikk.hu/kiadvanyok/egyetemes-tervezes-nap-kiadvany/
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Közintézmények, közösségi szolgáltatások akadálymentességi és 
egyetemes tervezés szempontú felmérései 2015-tõl folyamatosan:

Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Diákközpontja felkérésre 2015-ben elvégezte az Egyetem 5 épületének akadálymentességi szempontból 

történõ felmérését, a projekt folytatásaként 2019-ben az R-épület további részletes vizsgálaton esett át.

3. ábra- a BME R-épületének újabb akadálymentesítési felmérése, 2019. Tapasztalati szakértõi munka terepen.

Közfunkciójú létesítmények vizsgálatai 2015-tõl folyamatosan: 
szállodák, rendelõintézetek stb. vizsgálata
Szálláshelyek akadálymentes kialakítása, és a szolgáltatásról fellelhetõ valós információk jelentõs mértékben 

segítik a fogyatékossággal élõ vendégek szálláskeresési, foglalási igényeit; a szolgáltatók részére pedig 

visszajelzést biztosít arra vonatkozóan, hogy meglévõ és jövõbeli fejlesztéseik képesek-e az igények 

kiszolgálására.

Az ETIKK szállodák, illetve egyéb szállásfunkciót biztosító szolgáltatások esetében vizsgálja a szobaegységek, 

közösségi terek, megközelítési lehetõségek akadálymentes és egyetemesen tervezett kialakítási módjait.
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4. ábra- Flamenco Hotel akadálymentességi és egyetemes tervezési vizsgálata. Tapasztalati szakértõi hely-manõverezési vizsgálat, 
illetve bútor-használati megfelelõség-vizsgálat a szobaegységben, 2018. Forrás: ETIKK

Az ETIKK egészségügyi létesítmények szakértõi vizsgálatát elsõsorban felkérésre, illetve panaszok kivizsgálása 
esetében végzi. A vizsgálat elemzi a szolgáltatást, az érintett egység (kialakítás, bútorzat) és ezek 
elérhetõségének (közlekedés, megközelítés) akadálymentességét. A vizsgálat folyamata: helyszíni bejárás 
szükség szerinti méréssel és fotó (és/vagy videó) dokumentáció készítéssel. A vizsgálat eredménye írásos 
összefoglalóban kerül rögzítésre.

5

3. Épített környezet vizsgálatai-felmérések, 

auditálások



4. Egyetemes Tervezésû játszóterek

Részvétel a Játék Összeköt projektben 2017-tõl folyamatosan:
2015. december 3-án a Szerencsejáték Zrt. (SzZrt.), a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és a 

Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége (ONCE) együttmûködési megállapodást írt alá, melynek fontos eleme volt, 

hogy az SzZrt. és a FESZT kibocsátotta a Nagykarácsony elnevezésû sorsjegyet, melynek bevételébõl a 

fogyatékossággal élõ személyeket támogatják.

A támogatás részeként Magyarországon egyedülálló, befogadó, mindenki számára használható játszóterek 

épülnek, ahol fogyatékossággal élõ és “ép” gyermekek az együttjátszás élményén keresztül válhatnak elfogadó, 

nyitott felnõttekké. 

2018. év során három ilyen egyetemesen tervezett játszóteret adtak át (Budapesti Csillagház Általános Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kertjében, a veszprémi Kálvin János Parkban és a Miskolci 

Éltes Mátyás Általános Óvoda, Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény belsõ udvarában). 

2019-ben pedig további további ötöt (Budapest, 8. kerület Német u.12-„Cifra Palota Játszótér”; Budapest, 4. 

kerület Lóverseny tér-„Kincses Sziget Játszótér”; Budapest, 18. kerület- „Némo Sziget Játszótér”; Sopron, 

Erzsébet Kert-„Tündérkert Játszótér”; Pécs, Béke Park-„Õskori Játszótér”).

Az Egyetemes Tervezés és Információs Kutatóközpont (ETIKK) a Szerencsejáték Zrt. felkérésére szakértelmével a 

projektben 2017-2019-ben folyamatosan részt vett, az egyetemes tervezési és akadálymentesítési feladatokat 

segítette.?

5. ábra- egyetemesen tervezett játszótér Sopronban, az Erzsébet kertben. Akadálymentes vár, 

tálcás homokozó, süllyesztett trambulin, fészekhinta, beszélõ virágok, mozgásfejlesztõ csúszdás vár,

 süllyesztett forgóka gumilapos burkolatba ágyazva

Részletesebben az egyetemesen tervezett játszóterek telepítésérõl és kialakításáról letölthetõ innen:

http://www.etikk.hu/wp-content/uploads/2019/01/kezikonyv-egyetemesen-tervezett-jatszoterek-

letesitesehez-V2-2019-0131.pdf
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Részvétel az Erasmus + COME IN! projektben:
A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségével (MABOSZ) együttmûködve, az Egyetemes Tervezés 

Központ képviseletében az ETIKK részt vett a lengyelországi Poznanban tartott konferencián 2019. júniusában. 

Az esemény elsõdleges témája az akadálymentesítési és egyetemes tervezési megoldások bemutatása volt a 

nemzetközi botanikus kertek és arborétumok kialakításában, szolgáltatásainak mûködésében.

5. Egyetemes Tervezés a botanikus kertekben, 

és értékmegõrzést biztosító zöld területeken

6. ábra- az Owinskai kert speciálisan vakok részére tervezett játszótere

Egyetemes tervezés a botanikus kertekben (Az ETIKK megtartott elõadásának kivonata elérhetõ 

innen:http://www.etikk.hu/wp-content/uploads/2019/09/Universal-Design-presentation-FHE-20190611.pdf
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7. ábra- Budapest, Pesterzsébet Központ, felhasználói tesztelés és mérés, tapasztalati szakértõvel és rehabilitációs szakmérnökkel. 
A kockakõburkolat akadálymentes szempontból nem helyes választás, az elfogyó és korlát nélküli lépcsõfokok balesetveszélyesek. 
2018. Forrás: ETIKK

Az ETIKK folyamatosan végez helyszíni bejárásokat és azokhoz kapcsolódó felméréseket közlekedési szempontú 

témákkal kapcsolatban. Közintézmények, közfunkciót kiszolgáló akadálymentesített létesítmények 

akadálymentes mûködéséhez az akadálymentes megközelítés, a közvetlen akadálymentes környezeti kialakítás 

alapvetõ feltétel. A közterek burkolati megoldásai, a kapaszkodófelületek folytonosságai a rendezett 

lejtésviszonyok az akadálymentes terepkapcsolatok megléte; a közlekedõfelületek és a berendezések 

karbantartása és az üzemeltetés folyamatossága alapvetõ akadálymentességi feltételek.

 6. Közlekedés témájú vizsgálatok- városközpontok, 

közlekedési csomópontok helyszíni 

vizsgálatai, 2015-tõl folyamatosan:
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Általános leírás: 

Jármûtesztelések:

Eszköztesztelések:

Az Egyetemes Tervezés központ munkatársai megváltozott képességû tapasztalati szakértõkként vesznek részt 

felkérésekben és projektekben. A tesztelés sokféle sérültségi szintet ölel fel, és képviseli az ép társadalom tagjait 

is. A központ rendelkezik látássérült, hallássérült, mozgássérült (mechanikus, elektromos kerekesszéket, 

mopedet használó) autizmussal élõ és ép szakértõkkel egyaránt.  A cél mindig a közös felmérés, a megrendelõvel 

együtt való helyszíni bejárás, vizsgálat, dokumentálás és az adott probléma részletes átbeszélése. Ezek után 

következhet a szakvélemény elkészítése tervekkel kiegészítve, mely az adott feladat megoldásaira ad válaszokat. 

A terv kivitelezésében az Egyetemes Tervezés Központ tud szakembereket ajánlani, javasolni amennyiben a 

megrendelõ erre igényt tart, de a központ kivitelezéssel nem foglalkozik. 

Az Egyetemes Tervezés Központ szoros együttmûködésben régóta teszteli a BKK és BKV gépjármû parkjaiba 

tartozó tömegközlekedési eszközöket. Tapasztalati szekértõk folyamatos visszajelzést adnak az újonnan és 

forgalomban lévõ gépjármûvek használhatóságáról akadálymentességi szempontok figyelembe vételével.

Az eszköztesztelések során az ETIKK különbözõ tesztalanyokat kutat fel, és tesztel velük, annak érdekében, hogy 

az eszköz vizsgálata minél több szempontnak megfeleljen. A vizsgálatokhoz, az eszközhasználat teljes 

megismeréséhez és a résztvevõkkel való kommunikációhoz szükség esetén segítõ szakembereket is igénybe 

vesz. 

 

 

7.Tesztelések

8. ábra- szemvezérelt eszköz tesztelése, sajátos környezetben, konduktori közremûködéssel, 

2017. Forrás: ETIKK
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8. Érzékenyítõ tréningek, oktatások

Érzékenyítõ tréningek 2015-tõl folyamatosan: 
Az Egyetemes Tervezés Központ érzékenyítõ tréningek tartását vállalja. Az ETIKK rendelkezik látássérült, 

hallássérült, mozgássérült, mechanikus, elektromos kerekesszéket, mopedet használó tapasztalati szakértõvel, 

így igen érdekes és sokféle eszköz kipróbálására van mód és lehetõség. Korosztálytól függetlenül vállalja iskolák, 

cégek, oktatási intézmények, táborok érzékenyítését. A képzések tematikájához illeszkedõ rugalmas és egyedi 

igényeket az érzékenyítésbe be lehet építeni.  Az ETIKK munkatársai szívesen vállalják a sérültségek részletes 

kielemzését, az ezzel járó sajátosságokat és pragmatikus megoldásokat. 

9.ábra- érzékenyítõ tréning a Groupama Arénában, az „Adj egy ötöst!” zárórendezvényen. 

Kisiskolások próbálhatták ki a különféle segédeszközöket. 2019. Forrás: ETIKK

Oktatási tevékenység 2015-tõl folyamatosan:
FOF2017 pályázat keretében, oktatás BME hallgatók részére:

A projekt során az ETIKK vállalta, hogy elõadásokat, érzékenyítõket, konzultációkat tart a BME mérnök 

hallgatóinak. Különbözõ kurzusok (Ergonómia, Intermodális csomópontok tervezése) során a hallgatók részére 

különféle módon zajlottak, az egyetem adott tanrendébe illeszkedve:

· elõadások az egyetemes tervezésrõl 1-1 tanóra keretében;

elõadások és érzékenyítõ gyakorlatok egymás után- 1 óra elõadás után 1 tanóra érzékenyítõ gyakorlat 

következett, mely során az interakcióé volt a fõszerep, mindig az aktuális helyszíni lehetõségek 
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és témákra interpretálva (egyetemi épületeken belüli közlekedés, büfé akadálymentessége, ital automaták 

szakmai használhatósága stb.);

illetve konzultációs gyakorlat-mely során a hallgatók tervei kerültek elemzésre az egyetemes 

tervezés alapján

10. ábra- elõadás terméktervezõ hallgatóknak az egyetemes tervezésrõl a BME Q-épületében, 

2017-18. Forrás: ETIKK
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