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MÓDSZERTANI ÉRVEK NEVEZÉKTANI VITÁHOZ 
AZ MSZ EN 13369:2018 SZABVÁNY SZÖVEGÉNEK MAGYARÍTÁSA KAPCSÁN 

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelvének betartása 
szükséges, de nem elégséges feltétele az újrahasznosított adalékanyag 
(recycled aggregate) és a visszanyert adalékanyag-féleségek (reclaimed 
aggregate) betonokban való alkalmazhatóságának. 

2. Ugyanis a 2008/98/EK irányelv nem tárgyalja az építési és bontási hulladékokból 
gyártott a visszanyert (reclaimed) és az újrahasznosított (recycled) anyagok 
minőségi tulajdonságait és követelményeit, hanem a „hasznosítási 
műveletekhez” ad általános útmutatást, amelynek alkalmazásával  
a visszanyert és az újrahasznosított anyagoknak a hasznosításhoz szükséges – 
valamely más dokumentumban meghatározott – minőségi tulajdonságai elérhetők 
(lásd az 1. ábrát). 

3. Annak meghatározását, hogy a termék milyen mértékben újrahasználható és 
újrafeldolgozható, tehát, hogy melyek a minőségi követelmények, a 2008/98/EK 
irányelv a tagállamok intézkedései közé sorolja (lásd a 2. ábrát).   

4. Az újrahasznosított és a visszanyert adalékanyagok betonokban való 
alkalmazhatóságának mértékéről – tehát minőségi követelményeiről – az MSZ 
EN 206 és Magyarországon annak nemzeti alkalmazási dokumentumaként  
az MSZ 4798 szabvány intézkedik. Az MSZ EN 206 és az MSZ 4798 szabvány 
intézkedései – beleértve az adalékanyagok újrahasznosítására vonatkozó 
intézkedéseket is – teljes mértékben megfelelnek a 2008/98/EK irányelvének,  

• mert az építési és bontási hulladékok betonadalékanyagkénti 
újrahasznosításának feltételéül szabja a hulladékok oly módon való 
újrafeldolgozását, hogy a hulladékok az hasznosítás funkcióját 
betölthessék – nevezetesen, hogy az MSZ 4798 szerinti követelményeknek 
megfeleljenek –, miként azt az 2008/98/EK irányelv I. fejezete  
3. cikk 15. szakaszában és a II. melléklet R 5 szakaszában elvárják  
(lásd az 1. ábrát); 

• mert intézkedései a nem csak a legjobb általános környezeti eredményt 
hozzák, hanem figyelembe veszik a betonépítmények 
fenntarthatóságára, a műszaki megvalósíthatóságra és a gazdasági 
életképességre vonatkozó elveket is, miként azt az 2008/98/EK irányelv 
I. fejezete 4. cikk (2) bekezdésében elvárják (lásd a 3. ábrát); 

• mert a visszanyert és az újrahasznosított adalékanyagok betonokban való 
alkalmazhatóságát újrafeldolgozáshoz köti, miként a 2008/98/EK 
irányelv, amelyben I. fejezete 4. cikk (1) bekezdése c) és d) pontjának 
összevetése szerint az „újrafeldolgozás” műveletét úgy értelmezik, 
hogy az egyben feltételezi a „hasznosítás” műveletét is  
(lásd a 3. ábrát).  

A 2008/98/EK irányelv eredeti, angol nyelvű változatának I. fejezete 4. cikk 
(1) bekezdése c) pontjában a „recycling” kifejezést használják,  
amely az Országh – Magay: Angol-magyar nagyszótár szerint nem csak 
„újrafeldolgozás”-nak, hanem „újrahasznosítás”-nak” is fordítható  
(lásd a 4. ábrát), de a magyar nyelvben a „feldolgozás” és a „hasznosítás” 
nem csereszabatos kifejezés. A feldolgozás művelete csak akkor 
értelmes, ha a feldolgozást hasznosítás követi. 

5. Az MSZ EN 13369:2018 szabvány 1. fejezete az alkalmazási területre 
vonatkozólag kimondja, hogy a dokumentum a követelményeket stb. az EN 206 
szerint gyártott vasalatlan-, vasalt- és előfeszített előregyártott 
betontermékekre vonatkozóan írja elő (lásd az 5. ábrát). 
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6. Az MSZ 4798:2016 szabvány állóbetűs szövegében látni, hogy az MSZ EN 206 
szabvány 1. Alkalmazási terület című fejezete szerint az előregyártott 
szerkezetekhez, illetve az előregyártott szerkezeti elemekhez gyártott 
betonokra az MSZ EN 206 szabványt kell alkalmazni (lásd a 6. ábrát). 
Ugyanakkor az MSZ 4798 szabvány az 1. fejezet (10) bekezdésében kimondják, 
hogy az MSZ 4798 szabvány az előregyártott beton- és vasbeton elemek 
betonjára csak akkor vonatkozik, ha az érvényben lévő termék- és tervezési 
szabványok az MSZ 4798 szabványra hivatkoznak (lásd a 6. ábrát).

7. Az MSZ 4798 szabvány újrahasznosított és a visszanyert adalékanyagok 
megnevezései ugyanazokat a tartalmakat fejezik ki, mint amelyek az angol 
nyelvű MSZ EN 206 szabvány megfelelő megnevezései mögött állnak (lásd a 7. 
ábrát).

8. A visszanyert, mosott adalékanyagok általában betonkeverőüzemekben 
keletkeznek, és ott is hasznosítódnak. A visszanyert, tört adalékanyagok általában 
betonelemgyárakban és építési helyeken keletkeznek, és többnyire azok 
betonkeverőüzemeiben hasznosítódnak. A visszanyert betonadalékanyagok ritkán 
cserélnek gazdát kereskedelmi forgalomban, ezzel szemben az újrahasznosított 
betonadalékanyagok többnyire piaci termékek, amelyek tulajdonságait a 
harmonizált MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabványban határozták meg. Az 
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány magyar nyelvű változata szerinti 
„újrahasznosított adalékanyag” az angol nyelvű MSZ EN 12620:2002
+A1:2008 forrásszabványban szereplő „recycled aggregate” kifejezés 
magyar megfelelője (lásd a 8. ábrát).

9. Meggyőződésem, hogy a szabványosítás, ezen belül az építési célú 
szabványosítás nem a lobbi csoportok érdek-érvényesítésének helye, 
hanem társadalmi érdekből az építményekre vonatkozó 305/2011/EU rendelet 
szerinti alapvető elvek magyarországi teljesülésének eszköze (lásd a 9. ábrát), 
beleértve az egyenlő kockázatvállalás érvényre juttatását is (lásd a 10. ábrát). 

JAVASLAT A VITA TÁRGYÁT KÉPEZŐ MAGYAR KIFEJEZÉSEKRE 

➢ Az MSZ EN 13369:2018 szabvány magyar szövegébe, ahol a szabvány angol
szövegében „recycled aggregate” áll, kerüljön az MSZ EN 206:2013+A1:2017

szabvány szerinti „recycled aggregate” kifejezésnek megfelelő, az MSZ 4798:2016 és
a harmonizált MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabványban használt „úrahasznosított
adalékanyag” kifejezés és utána zárójelben a megfelelő angol megnevezés, így:

újrahasznosított adalékanyag (recycled aggregate) 

➢ Az MSZ EN 13369:2018 szabvány magyar szövegébe, ahol a szabvány angol
szövegében „reclaimed crushed aggregate” áll, kerüljön az MSZ EN

206:2013+A1:2017 szabvány szerinti „reclaimed crushed aggregate” kifejezésnek
megfelelő, az MSZ 4798:2016 szabványban használt „visszanyert, tört adalékanyag”
kifejezés és utána zárójelben a megfelelő angol megnevezés, így:

visszanyert, tört adalékanyag (reclaimed crushed aggregate) 

E megoldás egyértelművé teszi, hogy a magyar szóhasználat mely angol kifejezés 
megfelelője. 

E megoldással az adott adalékanyag-fajtát ugyanúgy nevezzük magyarul az 
előregyártott elemek MSZ EN 13369:2018 szabványában, mint ahogy magyarul az 
adott adalékanyag-fajta műszaki jellemzőit tartalmazó harmonizált MSZ EN 
12620:2002+A1:2008 szabványban, és mint ahogy az adott adalékanyag-fajta 
betonban való felhasználhatóságát szabályozó MSZ 4798:2016 szabványban 
nevezik. 

Dr. Kausay Tibor, 2020. december 11. 
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1. ábra: A 2008/98/EK irányelv I. fejezete 3. cikkének részlete   
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2. ábra: A 2008/98/EK irányelv II. fejezet 8. cikkének részlete   
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3. ábra: A 2008/98/EK irányelv I. fejezete 4. cikkének magyar nyelvű részlete  
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4. ábra: A 2008/98/EK irányelv I. fejezete 4. cikkének magyar és angol nyelvű részlete, 
valamint szócikk az Országh – Magay: Angol-magyar nagyszótárból 



7 
 

 

5. ábra: Az MSZ EN 13369:2018 szabvány 1. fejezetének részlete 

 

 

 

 
6. ábra: Az MSZ 4798 szabvány 1. Alkalmazási terület fejezetének részlete 
 
 
 

 

7. ábra: Az újrahasznosított és a visszanyert adalékanyagok MSZ EN 206 szabvány 
beli angol nyelvű megnevezésének megfelelő megnevezések magyar nyelven az  
MSZ 4798 szabványban 
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8. ábra: Részlet az újrahasznosított adalékanyagok (recycled aggregate) 
tulajdonságait is szabályozó harmonizált MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabványból 
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9. ábra: A 305/2011/EU rendelet I. fejezet 3. cikkének és I. mellékletének részlete   
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