
TÁJÉKOZTATÓ
A ZALA MEGYEI BÍRÓSÁG BERUHÁZÁSÁBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI ALAP TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL

AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV KERETÉBEN 
MEGVALÓSULT

"A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ 
HOZZÁFÉRÉS MEGTEREMTÉSE" ELNEVEZÉSŰ

TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0011.
KÓDSZÁMÚ PROJEKTRŐL

A Zala Megyei Bíróság az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében valósította meg "A 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése" elnevezésű projekt keretében a Zala 
Megyei Bíróság komplex akadálymentesítését.

A pályázat azonosító száma: TIOP-3.3.1/A-09/1-2009-0011 

A Zala Megyei Bíróság uniós támogatásban részesült  a Nemzeti Fejlesztési  Ügynökséggel kötött Támogatási 
Szerződés alapján, melynek folyósításában közreműködő szervezet az ESZA Európai Szociális Alap Társadalmi 
Szolgáltató Kft. volt. A vissza nem térítendő támogatás összege:

26.818.807 Ft volt

A kivitelezést a bíróságon a zalaegerszegi székhelyű OMEGA GM Kft. végezte 2010. szeptember 13. napjától 
2010.  november 30. napjáig  a Top- Kvalitás Kft.  tervei  alapján,  a  KARC-TÉR Bt.  rehabilitációs szakmérnöki 
felügyelete, a zalaegerszegi székhelyű SRAFF Kft. műszaki ellenőrzése mellett.

A megvalósult beruházás eredményeként a bíróság megközelítése a mozgáskorlátozottak számára könnyebbé 
vált:
- A Zala Megyei Bíróságon mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottunk ki az ingatlan udvarán, melynek kapuja a 
hivatali  idő alatt  nyitva  áll,  és  a bejáratnál  porta-és őrszolgálat  működik.  Az épületbe  való  bejutást  újonnan 
kialakított rámpa biztosítja. Az emeleti tárgyaló termek, valamint a félfogadással érintett irodák megközelítését 
elektrohidraulikus személyfelvonó biztosítja,  melynek kialakításánál a kivitelező nagy hangsúlyt  helyezett  arra, 
hogy a felépítmény illeszkedjen az épület műemlék jellegéhez.

Külön mellékhelyiség került kialakításra az épület földszintjén a mozgáskorlátozottak számára kapaszkodókkal, 
konkáv  mosdóval,  dönthető  tükörrel  és  segélyhívóval.  E  helyiségben  került  elhelyezésre  a  kisgyermekes 
ügyfeleket segítő felhajtható pelenkázó is.

A vakok és gyengénlátók számára a bejáratnál átvehető hangos- és tapintható térképet rendszeresítettünk, mely 
az épületeken belüli közlekedést segíti. Akadálymentes szimbólumokat, Braille írással ellátott információs táblákat 
helyeztünk  el,  kontrasztosítottuk  a  lépcsőfokokat.  A  meglévő  burkolatra  kerültek  felragasztásra  az 
ügyfélforgalommal érintett épületrészekben a gyengénlátókat segítő Technogen vezetősávok. 

A tárgyalótermekben indukciós hurkot telepítettünk adó-vevő készülékkel és mikrofonnal, mely a nagyothallók 
számára  biztosítja  a  megfelelő  kommunikációt.  Az   ügyfelek  tájékozódását  segíti  a  földszinten  felállított 
infoterminál is, mely kialakítása és a telepített szoftverek révén mind a nagyothallók, mind a gyengénlátók és 
mozgássérültek számára elérhető és használható.

A  projekt  megvalósításával  törekedtünk  a  fenntartható  társadalom  alapvető  követelményeinek  biztosítására. 
Ezáltal  érvényesülhet  a  szociális  igazságosság,  amelynek  alapja  a  lehetőségekhez  való  hozzáférés 
esélyegyenlőségének biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség javítására 
való  törekvés;  a  természeti  erőforrások  fenntartó  használata,  amelynek  megvalósításához  a  társadalom 
környezettudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminőség megőrzése.
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