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Fotófelmérés 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

a 1092 Budapest, Ráday utca 46. Aprók háza bölcsőde bejárat akadálymentesítési munkáihoz 

 

 

Előzmények 
Nagy László, mint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ műszaki ügyintézője megkeresett, 

mint építész tervezőt, hogy készítsek tervdokumentációt a 1092 Budapest, Ráday utca 46. Aprók háza 
bölcsőde bejáratának akadálymentesítési munkáihoz. 
 
 

Tervezési program 
A megbízó a bölcsőde főbejáratát szeretné akadálymentesíteni, a lépcső mellé előírásoknak 

megfelelő rámpát kialakítani ezzel az akadálymentes megközelítést biztosítani. 
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Jelenlegi állapot  
A bölcsőde épülete Budapest IX. kerület Belső-Ferencváros területén fekszik a Ráday utcában. A 

terület síknak mondható, megközelítése a Ráday utából gyalogosan és gépkocsival is lehetséges. A 
bölcsőde épülete 1976. ban kapott építési engedélyt, és 1980. ban használatbavételi engedélyt. A 
földszint két emeletes lapos tetős épület, az utcai kerítéstől 30m re hátra húzva épült. 

A területet „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2016. (VII.05.) rendelete a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) 
hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút 
(kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által 
határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról. A 21. § Vt-V/IX-B jelű városközpont terület építési övezeti 
előírások vonatkoznak rá.  

A bejárat előtt jelenleg négy lépcsőfokból álló lépcső és egy meredek az előírásoknak nem megfelelő 
rámpa található. A lépcső műkő burkolatú. 

 
Tervezett állapot 

Tervezett állapotban a meglévő lépcső bontásra kerül. Az épület előtt a járda vonalát követően 
alakítunk ki egy az előírásoknak megfelelő hajlászögű rámpát, mely két karból áll és egy új a jelenleginél 
keskenyebb lépcsőt a fedett előtérrészben.  
A rámpa tervezett állapotban térkő burkolattal szabadtérben készül így fűtőszálakkal kell 
csúszásmentesíteni. A kültéri jég és fagymentesítő fűtőkábel, 250-350 W/m2 beépített teljesítménnyel A 
fűtőkábelek vezérlésére termosztáttal, hőmérséklet és nedvesség alapján történő kapcsolással készül. 

A rámpa mellett beton sávalapot és lábazati falat készítünk, az alapozás alsósíkja a talajszinttől mért 
-80 cm az első ütemben az alaptestet földpartközé betonozzuk a végleges szint alatt 5 cm ig, itt egy kent 
bitumenes szigetelést készítünk. Az új alaptestre és lábazati falra a bejártai kapu burkolatával megegyező 
műkő hatású 60x60 as Novabell Imperial Venice Sale e Pepe greslap burkolatot készítünk. A 
ragasztáshoz flexibilis ragasztót kell alkalmazni. (pl. Mapei Keraflex S1). A falak tetejére is 1 cm es 
túllógással a burkolóanyagból vágunk fedőlapokat, ezekbe az elhelyezést megelőzően körbe vízorral kell 
kialakítani. A fedőlapok elhelyezése előtt el kell helyezni az acélkorlát szerkezetet fogadó szerelvényeket. 

A rámpát kísérő támfal kertfelőli oldalán egy az előírásoknak megfelelő kétsoros korlát készül. Az acél 
szerkezetek felületkezelése homokszórás után horganyozva alapozó és fedőfestékkel gyárilag szórva 
horganyra alkalmas matt festékkel. Színe RAL 5021 arculati zöld. 

A kaputól a bejáratig a teljes útvonalon új térkő burkolat készül. Az alap szerkezete a tükörbe 
elhelyezett geotextilián 15 cm 95% Trgamma tömörített 0/25 szemcseméretű zúzott kő. melyre 4 cm NZ 2/4 
andezit zúzalék fektetőágyazat kerül, amibe el lehet helyezni az 5cm térkő burkolatot. A vasbeton 
szerkezetű rámpán flexibilis ragasztóval kerül elhelyezésre a burkolat. A térkövet homokkal fugázó kell 
kifugázni. 
 
Anyagminőségek: 
beton: C30/37-24-XC4-XD1-XF1-F2(KK) 
betonacél: B500 
betonfedés: 4 cm 

Fót, 2022. június 15. 
………………………….. 

Lukács Péter 
Okleveles építészmérnök 

É 01 4792  



 a 1092 Budapest, Ráday utca 46. Aprók háza bölcsőde bejárat akadálymentesítése 

8 

 

Felhasznált anyagok 

 

Greslap burkolat.  
Novabell Imperial Venice Sale e Pepe 

 

 

 

 

 

 

Leier Patio antik agyagbarna térkő  

 

 

 

 

 

 


