
BETONOK SZABVÁNYOS JELÖLÉSE 

FEJEZET A VASBETONÉPÍTÉS CÍMŰ FOLYÓIRAT 2019. ÉVI (XXI. ÉVFOLYAM) 4. SZÁMÁNAK. 97-

110. OLDALÁN MEGJELENT, DR. BALÁZS L. GYÖRGY – DR. KAUSAY TIBOR: BETONTÍPUSOK, 

FOGALMAK, JELÖLÉSEK, ÚJDONSÁGOK. AZ MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017 ÉS MSZ 

4798:2016/2M:2018 BETONSZABVÁNY NÉHÁNY FEJEZETÉNEK ÉRTELMEZÉSE. 2. RÉSZ: BETONOK 

SZABVÁNYOS JELÖLÉSE, BETONTERMÉK, BEDOLGOZÁSI KONZISZTENCIA, BETONTECHNOLÓGIAI 

MUNKAMENETTERV.” CÍMŰ CIKKBEN. 

Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint a beton jele a következő tagokból áll (a beton jele 

tagjainak sorszámát fekete körben tüntettük fel, ha azok szerepeltetése kötelező, és fehér 

körben, ha azok a beton jelében feltételesen szerepelnek): 

 Nyomószilárdsági osztály betűjellel és két számértékkel kifejezett jele, például szokványos 

(közönséges, normál) beton esetén: C25/30, könnyűbeton esetén: LC20/22, nehézbeton 

esetén: HC30/37. Megjegyzendő, hogy nehézbeton esetén a HC betűjel használatát 

szabvány nem írja elő, helyette általában a C betűjelet alkalmazzák. 


+ Ha a nyomószilárdságot 50% elfogadási valószínűség mellett – az MSZ 4798:2016 

szabvány P melléklete szerint, az Eurocode 2 szabvány alapján – értékelik, akkor a 

nyomószilárdsági osztály fenti jele után fel kell tüntetni az erre utaló AC50(H) kísérőjelet, 

például: C25/30 – AC50(H).  

 Ha a beton könnyűbeton, akkor a szilárd könnyűbeton testsűrűségi osztályának jele, 

például: ρLC 1,8. 

 Környezeti osztály vagy osztályok jele, például: XC4, vagy több környezeti osztály esetén: 

XC4-XF1-XA2.   

 Ha a környezeti osztályhoz tartozó ajánlott legkisebb nyomószilárdsági osztály csak a 

beton 28 napos kora után, az utószilárdulás folyamán, 90 napos korra teljesül – és ezt 

írásban igazolják –, akkor azt a környezeti osztály jelében „90” alsó indexszel kell jelezni. 

Például: XD290(H). Ebben az esetben a beton jelében meg kell adni az alkalmazandó 

cement jelét is. 

 Ha valamely környezeti osztályt magyar nemzeti szabvány vezeti be, akkor a környezeti 

osztály jelében fel kell tüntetni Magyarország nevének rövid jelét (H), például: X0b(H), 

X0v(H), XD290(H), XF2(H), XA5(H), XK1(H), XV0(H), XV1(H). 

 Ezt a szabályt kell alkalmazni a magyar szabványok bevezette egyéb jelölések esetén is, 

olykor alsó indexbe írva a H betűt, például: ck,cube,H (MSZ 4798:2016/2M:2018).   

 Ha a jelet másik magyar szabályozó irat vezeti be, akkor ugyanígy kell eljárni.    

 Adalékanyag névleges legnagyobb szemnagyságának a számértéke, például: 24 mm. 

  Ha a beton adalékanyaga nem homokos kavics, az adalékanyag megnevezése, amellyel a 

beton készül, például: zúzottkő és megadva annak fajtáját (például bazalt zúzottkő, andezit 

zúzottkő, dolomit zúzottkő stb.), vagy barit, duzzasztott agyagkavics stb.   

 Konzisztencia osztály jele, például: F3; vagy a konzisztencia jele a mérőszám 

határértékeivel, például: F3 (420-480 mm), vagy a konzisztencia jele a mérőszám 

átlagértékével és a tűréssel például: F3 (450±30 mm). A konzisztencia osztály jele a 

kivitelezővel kötendő szerződésben akkor is egyértelműen (egyetlen jellel) rögzítendő, ha 

a beton jelének megadásakor vagy a betontervezés során a konzisztencia mérési módszer 
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mibenléte még nem volt ismert, és az előíró vagy tervező a konzisztencia jelét két mérési 

módszerhez illesztve is megadta, például terülésméréssel: F3 és alternatívaként 

roskadásméréssel: S2.  

 Az önterülő-öntömörödő beton konzisztenciáját az MSZ 4798:2016 szabvány öntömörödő 

betonokra vonatkozó konzisztencia osztályainak jelével kell megadni.  

 Ha a betonnak a cement tömegére vonatkoztatott megengedett kloridiontartalma 0,2 

tömeg% – útbeton esetén 0,4 tömeg% (MSZ EN 13877-1:2013) – akkor azt a beton jelében 

nem kell megadni, ha ennél kisebb, akkor a megengedett kloridiontartalom jelét a beton 

jelében szerepeltetni kell (például feszített vasbeton esetén). Például: Cℓ 0,10. 

 Ha a kiíró követelményként megadja a cement minőségét és esetleg a II. típusú 

kiegészítőanyag minőségét is, akkor annak, illetve azok jelét a beton jelében fel kell 

tüntetni (például: CEM I 42,5 vagy CEM I 42,5 – Szilikapor). 

 Ha a beton tervezési élettartama 50 év, akkor a tervezési élettartamot a beton jelében nem 

kell megadni, ha ettől eltérő (például: 100 év), akkor azt a beton jelében fel kell tüntetni. 

 A szabvány, esetleg műszaki előírás száma évszámmal (például: MSZ 4798:2016, MSZ 

4798:2016 és MSZ 4798:2016/2M:2018, e-UT 06.03.31:2017)  

A betonjel tagjait egymás után, kötőjel közbeiktatásával tüntetjük fel: 

 – (+
) –  –  –  –  –  –  –  –  –  

A tervezői műszaki leírásnak, a betontechnológiai előírásnak, illetve a beton megrendelő és 

szállítási dokumentumának a beton jelén kívül tartalmaznia kell minden olyan követelményt, 

amelyet az építmény vagy a beton készítésével, illetve átadás-átvételével kapcsolatban a beton 

jelén kívül előírnak. Ilyen például a betont befogadó építmény szerkezeti osztálya, a 

nyomószilárdság jellemző értékének kiszámításához szükséges alulmaradási tényező fajtája, 

illetve bármilyen más, a beton minőségével kapcsolatos egyéb követelmény (például 

szulfátállóság, szikramentesség stb.).  

Példák a beton MSZ 4798:2016 szabvány szerinti jelére: 

1. példa: Annak a C16/20 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelyből káros 

környezeti hatásnak ki nem tett vasalt beton pincealap készül (környezeti osztály: X0v(H)), 

névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 48 mm, konzisztenciája kissé képlékeny és a 

tervezés idején ismeretes, hogy a konzisztenciát roskadásméréssel fogják meghatározni és a 

roskadási mértéknek 10-40 mm közé kell esnie, tehát konzisztencia osztálya S1, a következő: 

C16/20 – X0v(H) – 48 – S1 – MSZ 4798:2016  

2. példa: Annak a C25/30 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelyből fagyhatár alatti, 

talajvízszint feletti vasbeton sávalap készül (környezeti osztály: XC2, XV0(H)), vízfelvétele 

legfeljebb 4 tömeg%, névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája 

képlékeny és a tervezés idején ismeretes, hogy a konzisztenciát roskadásméréssel fogják 

meghatározni, és a roskadási mértéknek 50-90 mm közé kell esnie, tehát konzisztencia osztálya 

S2, a következő: 

C25/30 – XC2 – XV0(H) – 32 – S2 – MSZ 4798:2016 és MSZ 4798:2016/2M:2018  

3. példa: Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelyből vasbeton 

keretszerkezet épül (környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 24 

mm, konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420-480 mm közé esik, tehát konzisztencia 

osztálya F3, a következő: 
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C30/37 – XC3 – 24 – F3 – MSZ 4798:2016  

4. példa: Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelynek 

nyomószilárdságát 50% elfogadási valószínűség mellett értékelték, és amelyből vasbeton 

keretszerkezet épül (környezeti osztály: XC3, XD3), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax 

= 24 mm konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420-480 mm közé esik, tehát 

konzisztencia osztálya F3, a következő: 

C35/45 – AC50(H) – XC3 – XD3 – 24 – F3 – MSZ 4798:2016  

5. példa: Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelynek 

nyomószilárdságát 50% elfogadási valószínűség mellett értékelték, és amelyből csúszózsalus 

építésmóddal CEM I 42,5 N-SR 0 szulfátálló portlandcement- és szilikaportartalmú vasbeton 

siló épül (környezeti osztály: XC4, XD1, XF1, XA5(H), XK1(H)), névleges legnagyobb 

szemnagysága Dmax = 24 mm, konzisztenciája a kissé képlékeny és a képlékeny határán van és 

tömörítési mértéke 1,11-1,25 közé esik, tehát konzisztencia osztálya C2, megengedett 

kloridiontartalma a cement tömegszázalékában kifejezve 0,2 tömeg%, a következő: 

C30/37 – AC50(H) – XC4 – XD1 – XF1 – XA5(H) – XK1(H) – 24 – C2 – Cℓ 0,20 –  

CEM I 42,5 N-SR 0 – Szilikapor – MSZ 4798:2016 és MSZ 4798:2016/2M:2018 

6. példa: Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú betonnak a jele, amelynek az erőtani 

méretezés szerint szükséges nyomószilárdsági jellemző értéke fck,cyl = 35 N/mm2 (a környezeti 

hatás miatt C30/37 nyomószilárdsági osztályú beton is megfelelne) és nyomószilárdságát 50% 

elfogadási valószínűség mellett értékelték, amely betonból esőtől védett helyen álló feszített 

vasbeton gerenda készül (környezeti osztály: XC3), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax 

= 24 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420-480 mm közé esik, tehát 

konzisztencia osztálya F3, CEM I 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel készül, tervezési 

élettartama 100 év, a következő: 

C35/45 – AC50(H) – XC3 – 24 – F3 – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 4798:2016 vagy 

C35/45 – AC50(H) – XC3 – 24 – F3 (420-480 mm) – CEM I 52,5 – 100 év – MSZ 

4798:2016  

7. példa: Annak a C30/37 nyomószilárdsági osztályú, légbuborékképző adalékszerrel gyártott 

betonnak a jele, amelynek nyomószilárdságát 50% elfogadási valószínűség mellett értékelték, 

és amelyből fagy és sózás hatásának kitett vasbeton híd pályaszegélye készül (környezeti 

osztály: XC4, XF4, XK2(H), névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 32 mm, 

konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 450±30 mm, konzisztencia osztálya F3, a 

következő: 

C30/37 – AC50(H) – XC4 – XF4 – XK2(H) – 32 – F3 – MSZ 4798:2016 vagy 

C30/37 – AC50(H) – XC4 – XF4 – XK2(H) – 32 – F3 (450±30 mm) – MSZ 4798:2016  

8. példa: Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú, kopásálló, légbuborékképző adalékszer 

nélkül gyártott bazaltbetonnak a jele, amelynek nyomószilárdságát 50% elfogadási 

valószínűség mellett értékelték, és amelyből koptatóhatásnak, és fagy és sózás hatásának kitett 

beton térburkolat készül (környezeti osztály: XK3(H)), névleges legnagyobb szemnagysága 

Dmax = 32 mm, konzisztenciája képlékeny és terülési mértéke 420-480 mm közé esik, 

konzisztencia osztálya F3, a következő: 

C40/50 – AC50(H) – XC4 – XF4(H) – XK3(H) – 32 – bazalt zúzottkő – F3 – MSZ 

4798:2016 vagy 

C40/50 – AC50(H) – XC4 – XF4(H) – XK3(H ) – 32 – bazalt zúzottkő – F3 (450±30 mm) 

– MSZ 4798:2016   

9. példa: Annak az LC12/13 nyomószilárdsági osztályú könnyűbetonnak a jele, amelynek a 

testsűrűsége szilárd állapotban 1600-1800 kg/m3 közé esik, adalékanyaga duzzasztott 
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agyagkavics, és amelyből könnyűbeton belső teherbíró fal épül (környezeti osztály: X0b(H)), 

névleges legnagyobb szemnagysága Dmax = 16 mm, konzisztenciája a kissé képlékeny és a 

képlékeny határán van, tömörítési mértéke 1,11-1,25 között van, konzisztencia osztályának jele 

a tömörítési mérték jelével kifejezve C2, a következő: 

LC12/13 – D1,8 – X0b(H) – 16 – duzzasztott agyagkavics – C2 – MSZ 4798:2016 vagy 

LC12/13 – D1,8 – X0b(H) – 16 – duzzasztott agyagkavics – C2 (1,25-1,11) – MSZ 

4798:2016  

Az e-UT 06.03.31:2017 útügyi műszaki előírástervezet szerint a pályaburkolati betonok 

(útbetonok) betűjele CP, a betűjel után a sablonban készített, végig víz alatt tárolt, 28 napos 

korú próbahasábokon meghatározott hajlító-húzószilárdságának jellemző értékét és törtvonal 

után a kifúrt magmintákon meghatározottt hasító-húzószilárdságának jellemző értékét kell 

feltüntetni, mindkettőt N/mm2 mértékegységben kifejezve.  

A pályaburkolatok jele tartalmazza az adalékanyag legnagyobb szemnagyságát mm-ben, a 

friss beton konzisztencia osztályának jelét vagy konzisztenciájának mértékét, az útbeton 

környezeti osztályának a jelét és az útügyi műszaki előírás számát is.  

A szilárdsági osztály jelével azonban gondjaink vannak, ugyanis a transzportbeton gyártója 

nem tehető felelőssé a pályalemezbe bedolgozott beton tömörségéért, utókezeléséért, a 

környezeti hatásoktól is befolyásolt szilárdulási folyamatáért, következésképpen a kifúrt 

magminta szilárdságáért; a pályaburkolatok szilárdsági jele nincs összhangban a beton jelének 

felfogásunk szerinti értelmezésével. 

Egyébként az MSZ 4798:2016 betonszabvány az út- és térburkolatok betonjára csak akkor 

vonatkozik, ha az érvényben lévő útügyi műszaki előírás erre a szabványra hivatkozik. 

Példa a pályaburkolati beton (útbeton) e-Ut 06.03.31:2017 útügyi műszaki előírástervezet 

szerinti jelére: 

10. példa: Annak az útbetonnak a jele, amelynek formában készített, 150×150×600 mm méretű, 

kizsaluzás után véig víz alatt tárolt próbahasábokon meghatározott hajlító-húzószilárdságának 

jellemző értéke 28 napos korban legalább 4 N/mm2 (F4,0), a kifúrt magmintából kialakított, 

Ø150×150 mm méretű, vegyesen tárolt próbahengereken meghatározott hasító-

húzószilárdságának jellemző értéke 28 napos korban legalább 2,7 N/mm2 (SC2,7), fagy és 

olvasztósó hatása éri, légbuborékképző adalékszerrel készül és meg kell feleljen a k10/15 

kopásállósági osztály követelményének, adalékanyaga 32 mm legnagyobb szemnagyságú 

bazalt zúzottkő, friss beton konzisztencia osztálya F2, a következő: 

CP4/2,7 – XF4 – XK3(H) – 32 – bazalt zúzottkő – F2 –  e-UT 06.03.31:2017 tervezet 

Nézetünk szerint a 10. példának megfelelő transzportbetont a gyártótól például a következő 

jellel lenne szabatos megrendelni:  

 CP-F4,0 – XF4 – XK3(H) – 32 – bazalt zúzottkő – F2 –  e-UT 06.03.31:2017 tervezet 
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