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Régi nemzeti szabványok 

 

 
• MSZ 4719:1982 Betonok 

 

• MSZ 4720-1,2,3 Betonok m, 

minőség ellenőrzése  

 
 



 
 

Új betonszabványok 

  

• EN 206-1:2000 új európai 

betonszabvány  hazánkban   

2002-ben  lépett  érvényre       

MSZ EN 206-1:2002, majd     

2004-ben nemzeti alkalmazási 

dokumentummal (NAD) bővült, 

MSZ 4798-1:2004. (érvénytelen) 

 

• MSZ EN 206:2014 „Beton. 

Műszaki feltételek, 

teljesítőképesség, készítés és 

megfelelőség" című új szabvány-

jóváhagyó közleménnyel angol 

nyelven- (2014.július 1-től) MSZ 

4798 kidolgozás alatt  

 

 



Szabályozás a hídépítésben:  

 

Útügyi Műszaki előírások (ÚT e-UT) 

 

• e-UT 07.01.14:2011 Közúti hidak tervezése 

4. Beton, vasbeton és feszített vasbeton 

közúti hidak hídszerkezetek (ÚT 2-3.414 

helyett) 

 

• e-UT 07.02.11:2011 Közúti hidak építése I. 

Beton, vasbeton és feszített vasbeton 

hídszerkezetek építése (ÚT 2-3.402 helyett) 

 

 
 



 
 

Szabályozás a hídépítésben:  

Ajánlatkérési Dokumentáció  

3. kötet Műszaki előírások 

1000 Általános műszaki előírások 

2000 Közművek 

3000 Útépítés 

4000 Vízépítés 

5000 Hídépítés 

7000 Alagútépítés 

8000 Növénytelepítés 

9000 Vasútépítés 

Mellékletek: 1. számú Szabványjegyzék  

   2. építési engedélyek, közútkezelői hozzájárulás  

  módósítás 

 



 
 

 

Betonminőségek szabályozása a hídépítésben:  

 

• Ajánlatkérési Dokumentáció 3. kötet Műszaki előírások, 

• Építési engedélyek, 

• Útügyi Műszaki Előírások, 

• Jóváhagyott Kiviteli Tervek.  

• MSZ 4798-1:2004  Beton 1. rész Műszaki feltételek, 

teljesítőképesség, készítés és megfelelőség valamint az 

MSZ EN 206-1:2002 alkalmazási feltételei 

Magyarországon. 

 

 

 

 

 



 
 

I. Tervezés. 

II. Engedélyezés.  

III. (Tenderezés) Kivitelezés. 

IV. Megfelelőség Igazolás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Ütközés 

 

Tervezés 
 



 
 



 
 

Gyakorlat: M86 Szeleste-Csorna  

I. Dokumentáció: 

• I/1-A Szakasz: 

 98+300-105+800 km szelvények között (M86-84. sz. főút 

csomóponttal) 

• I/1-B Szakasz: 

 105+800-108+000 km szelvények között. 

• I/2. Dokumentáció: 

 108+000-119+200 km szelvények között. 

II. Dokumentáció: 

• II-A Szakasz: 

 119+200-123+100 km szelvények között 

• II-B Szakasz: 

 123+100-139+165.39 km szelvények között (M86-8611 j. út 

csomóponttal) 

 

 

 

 



 
 



 
 

Mi lenne a jó megoldás felé vezető út? 

 

Az EU szabvány megfontolt honosítása; 

Hazai előírások (e-UT) korszerűsítése, harmonizálása; 

Részletes tervezési diszpozíció megfogalmazása, 

BETONTECHNOLÓGUS bevonásával; 

Tender specifikáció korszerűsítése, harmonizálása; 

Folyamatos továbbképzés a résztvevők számára; 

... 

Időről-időre elemezni kell a laborvizsgálatok eredményeit, 

nem csak projekt szinten, levonva a tanulságokat, 

visszacsatolni a szabályozáshoz, tenderezéshez, 

oktatáshoz… 

Betartható, megkövetelhető szabályrendszer! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

– Eltérő környezeti hatások (Málta és Norvégia…); 

– Eltérő műszaki, technikai és technológiai színvonal; 

– Különbségek az alapanyagokban; 

– Eltérő jogi és gazdasági környezet; 

– Gondolkodásmód… 

 

 

 

 

 

Miért nem alkalmazható kritika nélkül egy 

fejlett ország előírása? 

Mindkettő 

német,  

de… 



 
 

További részletkérdések 

 

 

• Tartalékkeverő; 

• Eltarthatóság kérdése; 

• Légbuborék képző szer használata; 

• XF4 esete a betontechnológussal; 

• Megfelelőség Igazolás önként vállalt magasabb kategória 

esetén; 

• Betontechnológus szerepe a tervezés során; 

• Engedélyezés során keletkezett változások kezelése; 

• ÉME engedély megszűnte, Teljesítmény Nyilatkozatok 

ügye… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tartalékkeverő=elsődleges betonüzem!? 

A betonüzem és a munkahely 

közötti távolság megtétele, a 

beton szállítása 60 percnél 

tovább nem tarthat.  

 

Próbakeverések. 

 

A műtárgy valamennyi részét 

vagy egységét folyamatos 

művelettel kell betonozni.  



 
 

Eltarthatóság kérdése 

A betonösszetétel elbírálásának egyik főbb szempontja: 

eltarthatóság. 

 

 

Késleltető adalékszerek mennyiségüktől, az alkalmazott 

cement típusától és a hőmérséklettől függő mértékben a 

frissbeton kötését késleltetik (megnő a bedolgozhatóság 

időtartama, vagyis az eltarthatóság). 

 

 

Beton eltarthatóság 60 perc  180 perc !! 

https://www.google.hu/url?q=http://hu.123rf.com/stock-foto/%25C3%25B3r%25C3%25A1k.html&sa=U&ei=1U90VYOcIav7ywPRy4HYCA&ved=0CBkQ9QEwAjhQ&usg=AFQjCNFDRN1d-mOS_hSIjY5d-pWxYS6MEg


 
 

Légbuborékképző szer használata 

 

e-UT 07.02.11:2011 hidak teherhordó szerkezeteiben nem..!! 

MSZ 4798-1:2004  XF2,XF3 és XF4 betont légbuborékképző szer 

nélkül készíteni nem szabad! 

 

Megfelelőség Igazolás! 

 



 
 

Fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat XF2, XF4                                       

(MSZ 4798-1:2004 5.5.6 B eset) 



 
 

 

Fagy- és olvasztósó-állósági vizsgálat XF2, XF4 

 

• XF2 környezeti osztályban vizsgálat az MSZ 4798-1:2004 5.5.6 

fejezet „A” eset kiegészítéssel 3 %-os NaCl oldatban +50 ciklus 

 (tömegveszteség legfeljebb 5%,referencia próbatestek 

nyomószilárdság átlagához legfeljebb 20%) 

 

• XF4 környezeti osztályban vizsgálat mint az XF2 + igazolni az XD3  

való megfelelést (légszáraz testsűrűség+összetétel) 

 

Megfelelőség Igazolása: MSZ 4715-3:1972 szerinti jegyzőkönyv 

kiegészítéssel (a telítés és vizsgálat 3 %-os NaCl oldatban+ a 

fagyasztás és olvasztás hőmérséklet diagramja az MSZ 4798-1 

NAD 5.1 ábrának felelt meg az MSZ 4798-1:2004 5.5.6 „A” eset 

szerint mérve) 



 
 

Megfelelőség Igazolás beton összevonás esetén 

 

• A minősítés melyik nyomószilárdsági osztályra történjen. 

 



 
 

Betontechnológus szerepe: 

 

e-UT 07.02.11:2011 1.2.1. pont:  

 

A kivitelező vállalkozó 

 

A beton, vasbeton és feszített vasbeton  

szerkezeket olyan vállalkozó építheti,  

aki a munka során az MSZ 4798-1  

szabvány előírásainak megfelelő 

betontechnológust foglalkoztat.  

 



 
 

Építési  termék megfelelőség igazolása 

 

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM- ÉME, ETA vagy CE jel. 

(Megfelelőségi Tanúsítvány) 

 

275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet –minden építési termék 

teljesítményét kötelező Teljesítmény-nyilatkozattal igazolni a 

beépítés feltételeként.  

 

Fontos, hogy az építés szereplői megismerjék és megköveteljék az 

újfajta  teljesítménynyilatkozatot. 

 

(Európai Műszaki Értékelés - ETA, Nemzeti Műszaki Értékelés - NME)  

 

 



Tóth Emília 
 

viapontis@viapontis.hu 

Köszönöm a figyelmet! 


