


1. ÉMI Kht. - Bemutatkozás 
Az ÉMI Kht. tevékenységi köre, referenciái 

Az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 

 

2. Vizsgálataink az M0 Északi Duna-hídon 
Betonvizsgálatok és tapasztalatok  

Acélvizsgálatok és tapasztalatok  

 

3. A hídépítés építőanyagainak beépíthetősége – jogi háttér 
A megfelelőség-igazolásról általánosságban 

Betonacélok  

Feszítőpászmák 

Transzportbeton 

Útügyi előírások 



Az ország legnagyobb komplex építőipari és 

építőanyagipari vizsgálóintézete: 
 

  vizsgálatok 

  alkalmassági vizsgálat 

  ellenőrző tevékenység 

  terméktanúsítás 

  szakértői tevékenység 

  innováció 

Központi telephelyünk 





M7 autópálya felújítása, bővítése (2001 – 2002) 

M9 autóút és szekszárdi Duna-híd építése 

(2002 – 2003) 
M30 autópálya építése (2002) 

M3 Tisza-híd, építése, Polgár (2001 – 2002) 

M0 keleti szektor és M4 autóút (2005 – 2006) 

M7 Köröshegyi völgyhíd építése (2007) 

M0 északi szektor, 

Duna-híd építése 

(2006 – 2008) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/M30_-_freeway_-_bridge.jpg


Mechanikai Tudományos Osztály – 
Mechanikai Szakági Laboratórium 

A hídépítés területén: 

beton és alapanyagainak vizsgálata; 

acél alapanyag és acéltermékek 
(pl. betonacélok, feszítőpászmák) 
vizsgálata. 

 

Tartószerkezeti és Mélyépítési Tudományos Osztály – 
Tartószerkezeti és Mélyépítési Szakági Laboratórium 

előre gyártott vasbeton, feszített vasbeton és acél szerkezeti 
elemek vizsgálata; 

szerkezeti elemek és kialakítások helyszíni vizsgálata. Toni-kombi 3000 
INSTRON 4488 
INSTRON 1500 KN 



Betonvizsgálatok 

cement kötésidő és térfogat-állandóság vizsgálata; 

adalékanyag szemeloszlás-vizsgálata; 

friss beton konzisztencia vizsgálata; 

megszilárdult beton nyomószilárdság vizsgálata; 

megszilárdult beton vízzáróság vizsgálata; 

megszilárdult beton fagyállóág vizsgálata; 

Schmidt-kalapácsos szilárdság-vizsgálatok; 

betontakarás vizsgálata kész szerkezeti elemen; 

kész szerkezeti elemek geometriai vizsgálata. 



a betonhoz felhasznált adalékanyag szemszerkezete a 

burkoló görbéken kívül esik; 

a friss beton konzisztenciája nem megfelelő; 

a megszilárdult beton szilárdsága 

 nem felel meg a megadott 

 szilárdsági osztálynak; 

a beton a fagyállósági vizsgálat hatására jelentős 

szilárdságcsökkenést mutat. 

 



Acélvizsgálatok 

acél alapanyag vizsgálatok; 

hegesztési varratok roncsolásos és roncsolás-

mentes vizsgálatai  



alak-, vagy mérethibás varratok; 

kötéshiba a varratban; 

varratok szegélykiolvadása; 

a hajlító vizsgálat során megrepedt tompavarrat; 

túlzott keménység a varrat hőhatásövezetében; 

a varrat szilárdsága nem megfelelő; 

a hegesztés festett felületre fut rá; 

varratrepedés; 

hegesztési anyagfolytonossági hiány; 

kifogásolható hegesztési konstrukciós kialakítások. 

 



Az építési termékek forgalmazásának / beépítésének 

jogi háttere 

Európa: 89/106/EGK európai tanács irányelv 

(Construction Product Directive - CPD); 

Magyarország: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM 

együttes rendelet. 

Megfelelőség igazolás = olyan vizsgálatokon alapuló 

dokumentum, amely igazolja, hogy a termék megfelel a 

rá vonatkozó műszaki specifikációban foglalt  

követelményeknek. 



Műszaki specifikáció = olyan dokumentum, amely 

tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki 

követelményeket, az alkalmazási feltételeket és a 

termék megfelelőség igazolásának módozatait. 

Honosított harmonizált európai szabvány (EN) 

Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) 

Európai Műszaki Engedély 

(European Technical Approval – ETA) 



A megfelelőség igazolás módozatai – a feladatok 

  3 

   2+ 

  4 

   2 

   1 

     1+ 

Rendszeres 

vizsgálatok 

Üzemi gyártás-

ellenőrzés 

felülvizsgálata 

Üzemi 

gyártás-

ellenőrzés 

Első típus-

vizsgálat 

Módozat 

a gyártó feladata                                        kijelölt intézet feladata 



A megfelelőség igazolás dokumentumai 

Szállítói megfelelőségi 

nyilatkozat 

Megfelelőségi 

tanúsítvány 

A megfelelőséget 

igazoló dokumentum 

kijelölt 

intézet 
1+, 1 

a gyártó 2+, 2, 3, 4 

Kiadhatja Módozat 



Európai szabvány: MSZ 10080:2005 

(nem harmonizált) 

Műszaki specifikáció: ÉME 

Megfelelőség-igazolás módozata: 1+ 

Megfelelőségi Tanúsítvány 

Egyéb ismert termékszabványok:  
MSZ 339:1987 (melegen hengerelt betonacél) 

MSZ 982:1987 (hidegen alakított betonacél huzalok) 

MSZ 5761:1987 (hegesztett síkhálók) 

DIN 488-1:1984 (betonacélok) 



Európai szabványtervezet: prEN 10138-3:2006 

(nem harmonizált) 

Műszaki specifikáció: ÉME 

Megfelelőség-igazolás módozata: 1+ 

Megfelelőségi Tanúsítvány 

Egyéb ismert termékszabvány: 

MSZ 465:1987  



Európai alapszabvány: MSZ EN 206-1:2002 
(nem kerül harmonizálásra) 

Magyar alkalmazási szabvány: MSZ 4798-1:2004 

Megfelelőség-igazolás módozata: 2+ 

Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány 

Magyar méretezési szabványsorozat: MSZ 15022 – 
még a visszavont MSZ 4719:1982 szabvány jelöléseit 
használja – a betontelepek a 4 megfelelőség igazolási 
módozatot alkalmazzák  

2010. március 1-től: az EUROCODE 2 (MSZ EN 1992-
1-1:2005) méretezési szabvány alkalmazása kötelező: 
már az MSZ 4798-1:2004 jelöléseivel. 



ÚT 2-3.402 
„Közúti hidak építése I. Beton, vasbeton és 
feszített vasbeton hídszerkezetek építése” 

ÚT 2-3.414:2004 
„Közúti hidak tervezési előírásai IV. Beton, 
vasbeton és feszített vasbeton közúti hidak 
tervezése” 

ÚT 2-2.204 
„Közúti betonburkolatok és műtárgyak 
roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal 

és ultrahanggal”  



Ezen az oldalon nagy méretű videó(k) vagy nagy mennyiségű 

kép kerül majd elhelyezésre, amikkel a ppt mérete meghaladná 

az 5 MB-ot. 



Elérhetőségünk: 

 

ÉMI Kht. 

Anyag- és Szerkezettudományi Divízió 

Mechanikai Tudományos Osztály  

Törökné Horváth Éva divízióvezető 

Schwarczkopf Bálint vizsgáló mérnök 

 

1113 Budapest, Diószegi út 37.  

06-1-372-6550 

www.emi.hu 


