
1 

Építési kőanyaghalmazok 
szabványai és útügyi előírásai 

BETONTECHNOLÓGIA  
SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM 

Dr. Kausay Tibor 
Budapest, 2015. október



2 
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Az európai szabványok hazai bevezetésének 
története 1991-re nyúlik vissza, amikor is 
Magyarország a teljes jogú CEN  
(Comité Européen de Normalisation =  
Európai Szabványügyi Bizottság) tagság elnyerése 
érdekében elkezdte az EN európai szabványok 
honosítását.  
A teljes jogú CEN tagság elnyerésének feltétele az 
volt, hogy Magyarország az EN szabványok 80 %-
át bevezesse. Ez a feltétel 2002 végére teljesült, és  

Magyarország 2003. január 1. óta  
a CEN teljes jogú tagja.  
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CEN Comité Européen  
De Normalisation =  
Európai Szabványügyi Bizottság 
Az Európai Szabványügyi Bizottság magánkezdeményezésű, 
nonprofit civilszervezet. Székhelye Brüsszel.  
A CEN-t 1961-ben alapították. A 13 alapító állam úgy gondolta, 
hogy az erős és egységes belső európai piac egyik alappillére az 
egységes európai szabványok meghonosítása valamennyi 
országban. A CEN ma már több mint 60.000 műszaki szakember, 
üzletember és civilszervezet segítségével egy 480 millió főt 
egyesítő piac szabványainak egységesítéséért dolgozik.  
A CEN szatelit szervezeteket hozott létre: a telekommunikációs 
szabványokat az ETSI gondozza, míg az egyéb elektrotecnhikai 
téren a CENELEC tevékenykedik.  
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A CEN szervezetében az  
Európai Unió és az  
EFTA tagállamai mellett  
az uniós tagságra  
várakozó államok, illetve  
az európai gazdasági  
térséghez kötődő országok  
is jelen vannak. 
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Berlin-Tiergarten (Ortsteil im Bezirk Mitte 

von Berlin)   
Das Deutsche Institut  
für Normung e. V.  
(kurz DIN)  
ist die bedeutendste  
nationale  
Normungsorganisation 
 in der Bundesrepublik  
Deutschland. 
 

Diese Organisation wurde  
1917 unter dem Namen  
„Normenausschuss der 
deutschen Industrie“ gegründet. Eine erste Umbenennung erfolgte 1926 zu 
„Deutscher Normenausschuss“, um auszudrücken, dass sich das 
Arbeitsgebiet nicht mehr auf die Industrie beschränkte. Der heutige Name 
wurde 1975 im Zusammenhang mit dem zwischen der Organisation und der 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Normenvertrag gewählt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DIN-Logo.svg
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BSI British Standards ist die nationale 
Normungsorganisation Großbritanniens. Sie ist 
weltweit für ihre Unabhängigkeit, Integrität und 
Innovation bei der Erstellung von Standards 
anerkannt, die "Best Practice" fördern. Die 
Organisation entwickelt und verkauft Standards und 
Standardisierungslösungen für Unternehmen und 
Gesellschaft.  

BSI 
389 Chiswick High Road 
London 
W4 4AL United Kingdom 
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NF = „Norme française“  
Die „Association française de normalisation" (AFNOR) ist 
die offizielle französische Stelle für die Normung. Sie ist 
Mitglied sowohl der ISO als auch des Europäischen 
Komitees für Normung. 
Gegründet wurde sie 1926 als eingetragener Verein 
(Association Loi 1901) französischer Unternehmen. Ein 
Erlass des Industrieministeriums verleiht AFNOR die 
exklusive Befugnis, „Normen“ zu billigen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Komitee_f%C3%BCr_Normung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Komitee_f%C3%BCr_Normung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Komitee_f%C3%BCr_Normung
http://de.wikipedia.org/wiki/1926
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NEN ist die Abkürzung von NEderlandse Norm 
(Niederländische Norm) und seit 8. Mai 2000 gleichzeitig der 
neue Name des kooperativen Verbandes des Nederlandse 
Normalisatie-instituut (Niederländisches Normierungsinstitut) 
und der Stichting NEC (Stiftung NEC, spezialisiert auf die 
Normierung im Bereich der Elektrotechnik und der Information 
und Kommunikations-technologie). Beide Organisationen 
arbeiten an einem gemeinsamen Standort in Delft eng 
zusammen, wenn auch noch mit jeweils einem eigenen Vorstand. 
Das NEN verwaltet und publiziert die für die Niederlande 
geltenden Normen auf sehr unterschiedlichen Gebieten. 

NEN Holland  
Szabványügyi 
Intézet, Delft 
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ÖNORM 
Österreichisches Normungsinstitut ist eine neutrale 
und unabhängige Dienstleistungsorganisation – 
kein Amt, keine Behörde.  
Als gemeinnütziger privater Verein 
(Österreichisches Normungsinstitut) stellt es  
(seit 1920) die Plattform für die Entwicklung von 
Normen, Standards und Regelwerken bereit.  
Adresse:  
Heinestraße 38,  
1020 Wien  
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MSZT Magyar Szabványügyi Testület  
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. 
(2009. október óta) 
Alapítás éve: 1921. Magyar Szabványosító Intézet) 

Szervezeti forma: 1995 óta köztestület  
Az MSZT független, nonprofit köztestület, 

amelynek főbb tevékenysége: szabványosítás, 
tanúsítás, felnőttképzés, szabványkiadás, 

szabványforgalmazás, információszolgáltatás. 
A jelenlegi magyar szabványosítási tevékenység jogi 
alapja a nemzeti szabványosításról szóló  
1995. évi XXVIII. törvény.  
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„Az országos hatáskörű szabványügyi szervezetek a  
XX. század első évtizedeiben alakultak meg, legelőször 
Angliában, 1901-ben.  
A szervezett szabványosítás hazánkban is - a XIX-XX. 
század fordulóján kezdett kialakulni. 1875-ben Ybl Miklós 
létrehozta a Magyar Mérnök- és Építész-egyletet, 1900-ban 
pedig megalakult a magyar Elektro-technikai Egyesület. 
Mindkét szakmai szervezet feladatának tekintette az 
egyesítést, és szabványokat is kiadtak. 1921-ben létrejött a 
Magyar Ipari Szabványosító Bizottság, amely több 
átszervezés és felügyeleti szervváltás után a Magyar 
Szabványügyi Hivatal (MSZH) nevet vette fel.”  
Forrás: Forgács László: A magyar szabványosítás 
jogharmonizációja. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 
137. évfolyam, 2004. 1. szám, pp. 28-32. 
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A CEN tagság hazánkat arra kötelezi, 
hogy az európai szabványokat a 

megjelenést követő  
hat hónapon belül honosítsa,  

és az ellentmondó régi nemzeti, és 
korábbi európai szabványokat 

visszavonja.  
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2004 nyara a régi magyar adalékanyag stb. 
termék- és vizsgálati szabványok 
visszavonásának az időszaka volt.  

A visszavont szabványok helyét  
• a megfelelő európai szabványok,  
• a magyar nemzeti alkalmazási  
  dokumentumok (ha vannak), 
• új nemzeti szabványok (ha vannak), 
• a műszaki előírások  

foglalták el. 
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Az első európai betonszabvány (EN 206-1:2000) 
kidolgozása több, mint 20 évig tartott,  

és ezzel párhuzamosan dolgozták ki  
az új „Eurocode 2” vasbeton méretezési 

szabványsorozatot is: 
MSZ EN 1992-1-1:2010 és -2:2013 Betonszerkezetek 
tervezése.  

1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó 
szabályok  
1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés 
tűzterhelésre   

MSZ EN 1992-2:2009 Betonszerkezetek tervezése.  
2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesztési szabályok 
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MSZ EN 1992-1-1:2010 Betonszerkezetek tervezése.  
1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó 
szabályok  
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MSZ EN 13670
Betonszerkezetek 

kivitelezése

MSZ EN 13369
Előre gyártott betontermékek 

általános szabályai

MSZ EN 1992 (Eurocode 2)
Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1990 (Eurocode)
A tartószerkezetek tervezésének alapjai

Nemzeti építési törvények és rendeletek 
(a felhasználás helyén érvényes)

MSZ EN 197-1 
és MSZ EN 197-2

Cement

MSZ EN 15167
Őrölt, granulált kohósalak betonban, 
ha-barcsban és injektálóhabarcsban 

való felhasználásra

MSZ EN 206
Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség

MSZ EN 13055
Könnyű kőanyaghalmazok

MSZ EN 12390
A megszilárdult beton 

vizsgálata

MSZ EN 934-1 és MSZ EN 934-2
Adalékszerek betonhoz, habarcshoz 

és injektálóhabarcshoz

MSZ EN 13791
Betonszerkezetek és előre gyártott 

betonelemek helyszíni 
nyomószilárdságának becslése

MSZ EN 14889
Szálak betonhoz

MSZ EN 12504
A beton vizsgálata szerkezetekben

MSZ EN 12878
Pigmentek cement és/vagy 

mészalapú építőanyagok színezésére

MSZ EN 12350
A friss beton vizsgálat

MSZ 24803-1 
és MSZ 24803-6-3

Épületszerkezetek 
megjelenési módjának 

előírásai

MSZ EN 1008
Keverővíz betonhoz

MSZ EN 12620
Kőanyaghalmazok 
(adalékanyagok) 

betonhoz

MSZ EN 450
Pernye betonhoz

MSZ EN 13263
Szilikapor betonhoz

MSZ 4737-1 
és MSZ 4737-2

Különleges cementek

MSZ 4798:2015 
Betonszabvány  

1. ábrája 
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EN 1990 Eurocode
A tartószerkezetek

tervezésének alapjai

EN 1991 Eurocode 1:
A tartószerkezeteket 

érő hatások

EN 1992-1-1 
Eurocode 2:

Betonszerkezetek tervezése.
Általános és az épületekre 

vonatkozó szabályok

EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése.

Általános szabályok. 
Tervezés tűzterhelésre

EN 1992-2 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése.

Betonhidak

EN 1992-3 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése.

Gátak és folyadéktároló 
szerkezetek

EN 1994 Eurocode 4:
Együtt dolgozó, acél-beton 
öszvérszerkezetek tervezése

EN 13670
Betonszerkezetek 

kivitelezése

EN 13369
Előregyártott 

betontermékek 
általános szabályai

EN 206
BETON

Műszaki feltételek

EN
A beton és 

összetevőinek 
vizsgálati 
szabványai

EN 10080
Betonacélok

EN 197
Cementek

EN 1008
Keverővíz

EN 934
Beton

adalékszerek

EN 12620
Beton 

adalékanyag

EN 13055-1
Könnyű beton-

adalékanyag

EN 13263 
Szilikapor 
betonhoz

EN 15167 
Őrölt, granulált 

kohósalak 
betonhoz

EN 450-1 
Pernye betonhoz

EN 14889 
Erősítő szálak 

betonhoz



EN 1990 Eurocode
A tartószerkezetek

tervezésének alapjai

EN 1991 Eurocode 1:
A tartószerkezeteket 

érő hatások

EN 1992-1-1 
Eurocode 2:

Betonszerkezetek tervezése.
Általános és az épületekre 

vonatkozó szabályok

EN 1992-1-2 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése.

Általános szabályok. 
Tervezés tűzterhelésre

EN 1992-2 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése.

Betonhidak

EN 1992-3 Eurocode 2:
Betonszerkezetek tervezése.

Gátak és folyadéktároló 
szerkezetek

EN 1994 Eurocode 4:
Együtt dolgozó, acél-beton 
öszvérszerkezetek tervezése

EN 13670
Betonszerkezetek 

kivitelezése

EN 13369
Előregyártott 

betontermékek 
általános szabályai

EN 206
BETON

Műszaki feltételek

EN
A beton és 

összetevőinek 
vizsgálati 
szabványai

EN 10080
Betonacélok

EN 197
Cementek

EN 1008
Keverővíz

EN 934
Beton

adalékszerek

EN 12620
Beton 

adalékanyag

EN 13055-1
Könnyű beton-

adalékanyag

EN 13263 
Szilikapor 
betonhoz

EN 15167 
Őrölt, granulált 

kohósalak 
betonhoz

EN 450-1 
Pernye betonhoz

EN 14889 
Erősítő szálak 

betonhoz
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MSZ 4798 
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Az előző diaképek arra utalnak, hogy az európai 
szabványrendszerben a rendelkezési szintek 
csúcsán az európai alapvető építési direktívák 
után a tervezési szabványok állnak. 

A tervezési szabványok tartalmazzák az 
építmény megépítéséhez szükséges anyagok, ill. 
termékek termékszabványainak jelzetét. 

A termékszabványok a vizsgálati szabványokkal 
megadják azokat a vizsgálati módszereket, 
amelyek alkalmazásával a termék jellemzői 
meghatározhatók. 
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MAGYAR SZABVÁNY MSZ 4798 
 

Beton 
Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az 
EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 
Az MSZ 4798-1:2004 helyett. 
Concrete 
Specification, performance, production, conformity, and rules of application of EN 
206 in Hungary 
 

 

2015 
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Az európai (MSZ EN 206:2014)  
és nemzeti (MSZ 4798:2015) betonszabványt  

akkor kell alkalmazni, ha a beton, vasbeton és  
feszített vasbeton szerkezetet az  

Eurocode 2 (MSZ EN 1992, Betonszerkezetek 
tervezése), illetve az  

Eurocode 4 (MSZ EN 1994, Acél-beton 
öszvérszerkezetek tervezése) 

 európai szabványsorozat alapján méretezik.  

Az Eurocode méretezési szabványok kötelező 
alkalmazása bevezetésének időpontja  

2011. január 1. volt. 
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Az MSZ 15022-:1986 szabványok alapján tervezett 
elemek vagy szerkezetek betonját  

korhűen a régi, visszavont, de  
irodalomként használható  

MSZ 4719:1982, MSZ 4720-1…3:1979…1980 
betonszabvány szerint lehet ellenőrizni. 

Ez egy ellentmondásos dolog, 
mert az MSZ 4719:1982, MSZ 4720-

1…3:1979…1980 szabványokban hivatkozott 
régi szabványok szerinti termékek  
(például cement, adalékanyag stb.)  

ma már gyakorlatilag nem kaphatók.  
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Az MSZ 4798-1:2004, illetve MSZ 4798:2015 
nemzeti szabvány az MSZ EN 206-1:2002  

(MSZ EN 206-1:2000/A1:2004,  
MSZ EN 206-1:2000/A2:2005), illetve  
MSZ EN 206:2014 európai szabvány  

nemzeti alkalmazási dokumentuma (NAD). 
A NAD elkészítésére az adott elvi lehetőséget, 

hogy az európai szabvány számos követelmény 
és döntés megfogalmazását,  
illetve fogalom értelmezését  
nemzeti hatáskörbe utalta. 
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Például a „3.1. Szakkifejezések és 
meghatározásuk” c. szakaszban olvasható: 
„3.1.1.12. a felhasználás helyén érvényes 
előírások (a: provisions valid in the place of use,  
n: am Ort der Verwendung geltende Regeln,  
fr: dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation 
du béton) 
Nemzeti előszóban vagy e szabvány a nemzeti 
mellékletében, illetve az e szabványt kiegészítő 
nemzeti szabványban közölt előírások, amelyeket 
a beton felhasználásának helyén kell alkalmazni.” 
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Nem mondhattunk le néhány, az 
európai beton és adalékanyag 

szabványból hiányzó fogalomról, azok 
alkalmazásáról. Például: 

finomsági modulus 
szemmegoszlási határgörbe 

betontechnológus stb., 
DE EZEK ÁTMENTÉSÉRE CSAK A 

NAD ADOTT LEHETŐSÉGET. 
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MSZ 4798-1:2004, illetve MSZ 4798:2015 
nemzeti szabvány (NAD) 

kidolgozásával nem állunk egyedül, mert 
nemzeti alkalmazási dokumentumot 

készítettek többek között a 
németek (DIN 1045-2) 

osztrákok (ÖNORM B 4710-1) 
svédek (SS 137003:2002) 

norvégok (NS EN 206) stb. is, 
amelyekre az MSZ 4798-1:2004 szabvány 

hivatkozott is. 
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Az MSZ 4798:2015 szabvány (NAD) az 
MSZ EN 206:2014 szabvány szövegét  

— mint alapszöveget —  
teljes egészében megismétli.  

Az MSZ 4798:2015 szabvány az  
MSZ EN 206:2014 szabványt  

álló betűkkel tartalmazza, míg  
a nemzeti szabályozás szövegét  

dőlt betűkkel szerepelteti, 
mint az történt az MSZ 4798-1:2004 szabvány esetén is. 
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1) A NAD (nemzeti alkalmazási dokumentum) a nemzeti 
szabályozás egyik lehetősége. Ezt akkor alkalmazhatjuk, ha 
az európai szabvány a szövegben utal ennek lehetőségére.  
A NAD önálló nemzeti (MSZ jelzetű) szabvány. 
2) A másik lehetőség, a nemzeti melléklet készítése,  amelyet 
akkor csatolhatunk az európai szabványhoz, ha az európai 
szabvány az előszavában utal ennek lehetőségére. A nemzeti 
melléklet az európai szabvánnyal egybekötve jelenik meg. 
3) Harmadik lehetőség, amikor a nemzeti melléklet az 
európai szabványhoz tartozó előszabványként jelenik meg. 
Jelzete: MSZE. Az MSZE előszabványt nem kell a CEN-
nek bejelenteni! 
4) Negyedik lehetőség önálló nemzeti szabvány (MSZ) vagy 
nemzeti előszabvány (MSZE) kiadása.  
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Az előzőekből következik, hogy semmiféle útügyi (vagy más) 
műszaki előírás nem képezheti honosított európai szabvány 
nemzeti mellékletét vagy NAD-ját, így az e-UT 05.01.14  
(ÚT 2-3.601-2:2009 zúzottkő és zúzottkavics betonadalékanyag 
útügyi műszaki előírás sem nemzeti melléklete vagy nemzeti 
alkalmazási dokumentuma az MSZ EN 12620 betonadalékanyag 
szabványnak, hiszen az útügyi műszaki előírások az előző dián 
bemutatott feltételek egyikét nem teljesítik.  
NAD csak önálló MSZ szabvány, az európai szabvány nemzeti 
melléklete csak a honosított európai szabványhoz (MSZ EN) 
csatolt melléklet lehet. 
NAD (MSZ), vagy nemzeti melléklet (MSZ EN), vagy  MSZE 
előszabvány kiadására az illetékes MSZ/TC műszaki bizottság 
javaslattétele után kizárólag a Magyar Szabványügyi Testület 
(MSZT) jogosult.  
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Példa a nemzeti mellékletre 
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Példa a nemzeti mellékletre 
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Példa a nemzeti mellékletre 

Az európai szabvány végét követi a nemzeti melléklet. 
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Példa a nemzeti mellékletre 
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Az európai szabvány nemzeti előszabványa száma az 
európai szabvány száma elé írt 2-sel kezdődik. Például: 
Az MSZ EN 1996-3:2006 „Eurocode 6: Falazott 
szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott 
szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei” című 
honosított európai szabvány nemzeti előszabványa az 
MSZE 21996-3:2008 jelet és számot viseli. 
Ha az európai szabványt jóváhagyó közleménnyel 
angol nyelven adják ki, akkor a magyar előszabványt 
külön, önálló füzetbe kötik. 
Ha az európai szabványt magyar nyelvre fordítva 
jelentetik meg, akkor az előszabványt az európai 
szabvánnyal egybekötve, annak végén szerepeltetik.  
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Példák a különböző előszabványokra 
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Súlyozott szavazás az EN szabványtárgyaláson
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CEN és CELENEC tagállamok

Po
nt

sz
ám

Érdekérvényesítési lehetőségünk a CEN-ben szerény. 
CEN + CELENEC pontszámok súlyozott szavazáshoz: 
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Súlyozott szavazás 
(CEN és CELENEC) 

Egy európai szabványt akkor fogadnak el, ha a 
következő feltételek teljesülnek: 

1) Több ország szavaz mellette, mint ellene; 
2) A súlyozott szavazatok 71 százaléka igenlő. 
A tartózkodás nem számit szavazatnak. 

Magyarország 12 pontja 100·12/365 =  
3,3 százaléknak felel meg. 

 
CELENEC = Villamossági szabványok 
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Nemzeti mozgásterünket az európai szabványok így 
határolják be: 

 
 
 
 

(Közúti és Mélyépítési Szemle, 57. évf., 5. szám,  
2007. május, pp. 19-23.) 

EZ EGY NAGYON VITATOTT KIJELENTÉS 
Elvileg tehát – következmények nélkül – több vagy 

szigorúbb követelményt sem támaszthatunk egy másik CEN 
tagországgal, illetve uniós partnerrel szemben, mint 
amennyit az EN szabvány lehetővé tesz, legfeljebb 

magunkkal szemben, az országon belül;  
tehát például a NAD-ban vagy műszaki előírásban.  
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A „több vagy szigorúbb követelmény” fogalmának 
értelmezése azonban sokféle lehet.  
A laza követelményből fakadó következményekért,  
a meghibásodásokért biztos, hogy a felelősség nem 
hárítható át a CEN-re. 
Az európai szabványok készítői bizonyára feltételezték, 
hogy a szabványok nemzeti alkalmazói felelős műszaki 
szakemberek, akik a napi üzleti érdeket és a (vélt) jogi 
megfelelés szempontját nem helyezik minden áron 
műszaki ismereteik és meggyőződésük fölé, hanem 
ezek összehangolására törekedve elkötelezettjei a 
minőségügynek. 
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Az EN rendszer elvileg ad szabadságot, csak a 
gyakorlatban nagyon nehéz élni vele.  
Ha nemzeti (állami tulajdonosi)  nézeteinket, 
szempontjainkat, érdekeinket érvényesíteni 
tudnánk, akkor nem válnánk „követő” nemzetté. 
Az európai szabvány-tárgyalásokon való részvétel, 
és más nemzetek érdekeinknek való megnyerése 
nélkül erre nem sok, gyakorlatilag semmi esélyünk. 
Vitaképes angol nyelvtudás, szakértelem, pénz, idő, 
nemzeti elkötelezettség, önérzet, becsvágy, 
buzgóság szükségeltetik hozzá! 
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Más – rugalmas – felfogás szerint  
nemzeti mozgásterünket  

az európai szabványok így határolják be: 
„A szabványok alkalmazása alapvetően önkéntes. az 
önkéntesen alkalmazható szabványtól el lehet térni ez 
azonban csak biztonságosabb, korszerűbb megoldás lehet.  
A nem kötelező szabványtól minden különösebb engedély 
nélkül el lehet ugyan térni, de a szabványostól eltérő 
terméknek, eljárásnak, szolgáltatásnak legalább azt az 
eredményt kell nyújtania, mint amit a szabvány betartása 
biztosított volna”. 
Forrás: Forgács László: A magyar szabványosítás 
jogharmonizációja. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 
137. évfolyam, 2004. 1. szám, pp. 28-32. 
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Alkalmazási terület 

Környezeti 
osztály jele 

Beton 
nyomószi- 
lárdsági 
osztálya, 
legalább 

Beton 
cement-

tartalma, 
legalább,  

kg/m3 

Beton 
víz-

cement 
tényezője

, 
legfeljebb 

Karbonátosodásnak ellenálló vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek 

Száraz vagy tartósan 
nedves helyen, 
állandóan víz alatt 

XC1 

EN + MSZ C20/25 260 0,65 

DIN C16/20 240 0,75 

ÖNORM – 260 0,70 

Nedves, ritkán száraz 
helyen XC2 

EN + MSZ C25/30 280 0,60 

DIN C16/20 240 0,75 

ÖNORM – 260 0,65 

Mérsékelten nedves 
helyen, nagy relatív 
páratartalmú  
épületben vagy a 
szabadban, esőtől 
védett helyen  

XC3 

EN + MSZ C30/37 280 0,55 

DIN C20/25 260 0,65 

ÖNORM – 280 0,60 

Váltakozva nedves és 
száraz, víznek kitett 
helyen 

XC4 

EN + MSZ C30/37 300 0,50 

DIN C25/30 280 0,60 

ÖNORM – 300 0,50 

 

Környezeti osztályok követelményeinek összehasonlítása 
EN 206-1:2000, MSZ 4798-1:2004, DIN 1045-2:2008, ÖNORM B 4710-1:2004 
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MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-1:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások.  
1. rész: Aszfaltbeton 
 
 
MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-2:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások  
2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez 
 
 
MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-3:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 
3. rész: Lágyaszfalt 

MSZ EN 13108-1...21  
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 
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MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-4:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 
4. rész: Érdesített homokaszfalt 
 
 
MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-5:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 
5. rész: Zúzalékvázas masztixaszfalt 
 
 
MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-6:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 
6. rész: Öntöttaszfalt 
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MAGYAR SZABVÁNY    MSZ EN 13108-7:2006 
 
Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 
7. rész: Porózus aszfalt 

Az aszfaltkeverékek  
kőanyaghalmazokra vonatkozó  

anyagelőírásainak szövege  
az európai szabványokban  

mindenben megegyezik:              
                                                                      ▬► 
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4.2. Kőanyaghalmazok     

4.2.1. Durva kőanyaghalmaz 

A durva kőanyaghalmaz feleljen meg az EN 13043-nek  
a kívánt felhasználási területnek megfelelően. 

4.2.2. Finom kőanyaghalmaz 

A finom kőanyaghalmaz feleljen meg az EN 13043-nek  
a kívánt felhasználási területnek megfelelően. 

4.2.3. Nyújtott kőanyaghalmaz 

A nyújtott kőanyaghalmaz feleljen meg az EN 13043-nek  
a kívánt felhasználási területnek megfelelően.  

A decimális számok szabványonként eltérhetnek 
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MSZ EN 12271:2008 
Felületi bevonat. Követelmények 

5.1.3. Zúzalék 
A zúzalékhoz használt kőanyag rendeltetésének 
megfelelően feleljen meg az EN 13043-nak és 
ezentúl a megkövetelt teljesítménynek pl. szöges 
gumiabroncsokkal szembeni ellenállás, PSV stb. 
(lásd a 2. táblázatot). 
A zúzalékhoz 0,5 mm-es szitán áteső anyag 
kiegészítő vizsgálatára lehet szükség. 

5.2.6 Kötőanyag – kőanyag tapadás 
Ezt az EN 12272-3 szerint kell közölni és a 
2. táblázat alapján nyilatkozni. 



A megbízással megkövetelt jellemzők Kategória 

Hivatkozás Egy-
ség 0 1 2 3 4 5 

Zúzalék – Csiszolódási 
érték (PSV) 

EN 13043 EN 13043 szabványban adott 
szintek közül választva 

Zúzalék kopással szembeni 
ellenállás: koptatással (Los),  
Micro-Devallal; vagy szöges 
gumiabroncsos koptatással 

EN 13043 EN 13043 szabványban adott 
szintek közül választva 

Egyéb jellemzők 

Kötőanyag és zúzalék közötti tapadás Vialit- lemezes vizsgálattal 

Mechanikai adhézió EN 12272-3 % NPD ≥ 90 

Aktív tapadás EN 12272-3 % NPD ≥ 60 ≥ 90 

Alapanyagok egyéb jellemzői 
Kőanyagok – kőanyagok EN 13043 szerinti egyéb jellemzőinek alkalmazása, ahol 
szükséges megengedett 
Minden műszaki követelményhez eltérő kategóriák választhatók, de a választott 
kombináció nem vezethet a teljesítményi jellemzők ellentmondásához. Például a 
makroérdesség nagyobb 5. kategóriája nem férne össze a feldúsulás (P1) megengedett 
nagy 1. kategóriájával. 63 
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Az előző oldalakkal azt szerettem volna 
bemutatni, hogy az európai szabványok 
értelmezéséhez feltétlenül szükség van nemzeti 
vagy iparági iránymutatásra, mint például a 
nemzeti alkalmazási dokumentumokra vagy 
esetleg útügyi, illetve más műszaki előírásokra.  

Például a vonatkozó útügyi műszaki előírás 
egyik, talán legfontosabb feladata, hogy 
rendelkezzék afelől, Magyarországon, az 
útépítőiparban mit kell érteni például az előző 
dián szereplő szövegen, miszerint „EN 13043 
szabványban adott szintek közül választva”.  
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A tanúsító szervezetek a gyártói (szállítói) megfelelőségi 
nyilatkozatban műszaki specifikációként, amelynek a 
termék vizsgálattal igazoltan megfelel, kizárólag európai 
termékszabványt fogadnak el.  
A gyártói (szállítói) megfelelőségi nyilatkozatban 
kiegészítő információként azonban meg szabad jegyezni, 
hogy a termék például az ÚT 2-3.601-2  
(= e-UT 05.01.14) számú útügyi műszaki előírásnak is 
megfelel.  
Úgy vélem ez azt jelenti, hogy az útügyi műszaki 
előírásnak megfelelő termék akár jobb minőséget is 
képviselhet, mintha csak az európai szabványnak felelne 
meg, és ez igaz a NAD nemzeti alkalmazási 
dokumentumokra is. 
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2008 
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A kőliszt (például mészkőliszt) vízzáróságot fokozó 
töltőanyagként is felhasználható, illetve fontos kiegészítő anyaga 
az önterülő-öntömörödő betonnak.  

Kőlisztek útügyi műszaki előírása: 
 ÚT 2-3.602 (e-UT 05.01.13) 
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MSZ EN 1008:2003 Keverővíz betonhoz.  
A betonkeverékhez szükséges víz mintavétele, 
vizsgálata és alkalmasságának meghatározása, 
beleértve a betongyártási folyamatból visszanyert vizet 
is 
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MSZ EN 934-2:2009+A1:2012 Adalékszerek betonhoz, 
habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: 
Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások, 
követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés 
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MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél 
MSZ EN 10080:2005 Acél vasbeton szerkezethez. 
Hegeszthető betonacél. Általános követelmények 
prEN 10138-1:2000 Feszítő acélok.  
1. rész: Általános követelmények 
prEN 10138-2:2000 Feszítő acélok.  
2. rész: Feszítőhuzalok 
MSZ 5720:1993  
Feszítőhuzal feszített vasbeton szerkezetekhez 
prEN 10138-3:2000 Feszítő acélok.  
3. rész: Pászmák 
prEN 10138-4:2000 Feszítő acélok.  
4. rész: Rudak 
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Az MSZ 5720 ma is érvényes, visszavonási szándék 
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prEN 10138-2:2000 Feszítő acélok.  
2. rész: Feszítőhuzalok 
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MSZ 465:1987 Feszítőpászma feszített vasbeton 
szerkezetekhez című magyar nemzeti szabvány 
ma is érvényes, a prEN 10138-1:2000 Feszítő 
acélok. 1. rész: Általános követelmények 

és a prEN 10138-3:2000 Feszítő acélok.  
3. rész: Pászmák  
című európai szabványok fogják felváltani? 
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Az új európai termékszabványokkal 
egyidejűleg, sokszor azokat megelőzve, 

új európai vizsgálati szabványok  
is megjelentek. 

Az új európai vizsgálati szabványok 
megjelenését követő hat hónapon belül  

az ezekkel azonos tárgyú  
magyar nemzeti vizsgálati szabványokat  

is visszavonják.  
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Történelmi német 
tűzvédelmi  
szabványok 
gyűjteménye  
1934-tól 1990-ig 

Németországban néhány szakterületen a régi 
szabványokat gyűjteményes kötetben ki is adják. 
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A rendezés szándékával hozta meg a 
Szabványügyi Tanács a szükséges 
intézkedéseket tartalmazó  

5/2003. SZT határozatát. 

A határozatnak megfelelően a 
Szabványügyi Tanács 2003. május 1-jei 
határidővel visszavonta ezen mellékletben 
felsorolt szabványokat, mivel azokat a 
továbbiakban nemzeti szabványként 
alkalmazni jelenlegi állapotukban nem 
lehet. 
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„A határozat végrehajtása nem jelenti 
azt, hogy a műszaki tartalom is elvész, 
ugyanis aki a visszavont szabványok 
műszaki tartalmát alkalmazni kívánja, 
arra van lehetőség.  

A szabványok alkalmazásának 
önkéntessége folytán bárkinek 
módjában áll a visszavont szabványok 
műszaki tartalmát alkalmazni az erre 
vonatkozó közös megállapodás 
alapján.” 
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A visszavont szabványok az MSZT 
Szabványboltjában beszerezhetők.  

„A Testület külön nyilvántartja, megőrzi, és 
védelemben részesíti az elavult szabványokban 
lévő műszaki értékeket.  

Az MSZT felelősséggel tartozik a magyar 
műszaki kultúra szerves részét képező örökség 
ápolásáért és gondozásáért, ezért magáénak 
vallja az elmúlt időszakok szabványosításának 
eredményeiben megtestesülő mérnöki tudás 
korhű dokumentumait.”  

Budapest, 2003. február 26. 
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Az MSZ EN 206:2014 és  
MSZ 4798:2015 betonszabvány,  
az adalékanyag szabványok stb., 

alkalmazása  
— mint minden szabványé  

a nemzeti szabványosításról szóló  
1995. évi   XXVIII. törvény 

értelmében  —  
önkéntes.  
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A szabványok alkalmazásának önkéntesség 
nem azt jelenti, hogy szabványnak vagy 
egyéb műszaki specifikációnak való 
megfelelés nélkül is meg lehet jelenni egy 
termékkel a piacon, hanem azt, hogy az 
Európai Unió szabad döntést enged a piac 
résztvevőinek abban, hogy a „lényeges” 
építési követelményeknek milyen módon, 
milyen termékszabványok vagy egyéb 
műszaki specifikációk alkalmazásával 
felelnek meg. 
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„Van azonban néhány olyan eset, amikor a 
szabványok kötelezővé válnak: 
- Szerződések keretében, ha a szerződő 
felek meghatározott szabványokra 
hivatkoznak. 
Forrás: Forgács László: A magyar 
szabványosítás jogharmonizációja. 
Bányászati és Kohászati Lapok. 
Bányászat, 137. évfolyam, 2004. 1. szám, 
pp. 28-32.  
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- Bírósági perek esetén. Ha a bíróságnak olyan műszaki 
kérdésben kell állást foglalnia, amelyről a szerződő felek külön 
nem állapodtak meg, akkor a joggyakorlat abból indul ki, hogy 
a szervezetnek, a tudomány és technika elismert eredményei 
szerinti kellő gondossággal kell eljárnia. Ezt a színvonalat 
viszont – a bírósági gyakorlat által is elfogadott módon – a 
szabványok képviselik.  
A bíróság tehát megvizsgálja, hogy van-e olyan szabvány, amely 
választ ad a vitatott kérdésre. Ha ilyen létezik, akkor a szabvány 
előírásait tekintik mérvadónak, annak ellenére, hogy 
alkalmazása önkéntes. A termékfelelősségről szóló törvény 
alapján pedig a termék gyártója felel a termék hibája által 
okozott károkért.” 
Forrás: Forgács László: A magyar szabványosítás jogharmonizációja. 
Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 137. évfolyam, 2004. 1. szám, pp. 
28-32.  
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A harmonizált termékszabvány az 
 „Építési termékek” „új megközelítésű” 
irányelvével (direktívával) harmonizál 

(ZA melléklet).  
A harmonizált termékszabvány 

követelményének megfelelő termék az „új 
megközelítésű” európai irányelvben szereplő 
„lényeges” követelményeket (az élet, egészség, 

vagyon, környezet védelme)  is teljesíti.  

Az európai piacon  
lényegében csak a   

jelet viselő 
termékek 
forgalmazhatók. 
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Az Európai Gazdasági Közösségnek az építési 
termékekre vonatkozó kötelező, törvény jellegű  

89/106/EEC és 93/68/EEC (CPD) irányelvében szereplő 
„új megközelítés”-nek a helyébe  
a 2008/765/EC (CPR) új építési termék rendeletben és 
a 2008/768/EC számú határozatban megfogalmazott 
„új jogi keret” (New Legal Framework) lép. 
Eszerint a harmonizált termékszabványok 
követelményét kielégítő termékek az európai 
irányelvekben, illetve rendeletben (CPD, CPR), 
szereplő „lényeges” követelményeket teljesítő 
építményekbe beépíthetők, és ezért megfelelő eljárást 
követően a CE jellel megjelölhetők.   
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Az új építési termék rendelet (CPR), az Európai Parlament és a 
Tanács építési termékek forgalmazására vonatkozó 305/2011/EU 
rendelete 2011. április 4-én jelent meg az Európai Unio Hivatalos 
Lapja (az Official Journal of the European Union magyar nyelvű 
változata) L 88. számának 5-43. oldalán. A rendelet lényegében 
2013. július 1-jétől hatályos, addig még a 89/106/EEC irányelv 
alkalmazható. Az új rendelet kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban, azoknak tehát nem kell az európai 
rendeletben szereplő előírásokra tagállami jogszabályt készíteniük, 
csak azokra a kérdésekre, amelyeket az európai rendelet nem 
szabályoz.  
Az új rendelet szerint a harmonizált szabványnak vagy az európai 
műszaki értékelésnek megfelelő termékek forgalomba hozatalakor 
a gyártónak „teljesítménynyilatkozatot” kell kiállítania arról, hogy a 
termék a szabványnak megfelel, azaz az épületekkel szemben 
támasztott hét alapvető követelménynek a termék tulajdonságai 
miképpen felelnek meg.  
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§ 
Az Európai Közösségek Tanácsának  

1988. december 21-én kiadott  
89/106. EGK jelű irányelve  
(direktívája → törvénye) 

a tagállamok építési termékekre vonatkozó 
törvényeinek, rendeleteinek és 
államigazgatási határozatainak 

összehangolásáról 
… 

I. FÜGGELÉK  
Alapvető követelmények ▬► 
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FÜGGELÉK  
Alapvető követelmények 

A termékeknek alkalmasnak kell lenniük olyan építmények 
megépítésére, amelyek a szokásos karbantartás mellett,  

a használati élettartam alatt megfelelnek  
a következő alapvető követelményeknek: 

1. Mechanikai ellenállás és szilárdság (+alakváltozás.) 
2. Tűzbiztonság (építmény állékonyság, életvédelem) 
3. Higiénia, egészség- és környezetvédelem 
4. Üzembiztonság (baleseti veszélyek megelőzése) 
5. Zajvédelem (egészség, alvás, pihenés, munka)  
6. Energiatakarékosság és hőszigetelés 
7. Természeti erőforrások fenntartható használata 
Ajánlott irodalom: http://www.mfsz.hu/pdf/1310491578_soltesz.pdf 
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A CE jelölés nem kereskedelmi jel, hanem 
a szállító joghatályos nyilatkozata arról, 
hogy saját maga, vagy valamilyen szervezet 
közreműködésével kiértékelte a 
termékének az előírásoknak való 
megfelelését, a kiértékelési eljárást 
dokumentálta, és a műszaki dokumentációt 
hatósági felszólításra be tudja mutatni, s 
kiállította a terméktípusra vonatkozó 
„Teljesítményyilatkozatot".  
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A beton és aszfalt adalékanyag 
szabványok harmonizált szabványok 

 
Az aszfalt és a felületi bevonat 
szabványok is harmonizált 

szabványok 
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Kőbánya megnevezése 

07 
EN 13242 

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 
anyagokhoz  

Természetes nyújtott kőanyaghalmaz (osztályozott zúzottkő): 0/22 
 
Geometriai jellemzők 
   Szemnagyság 
   Szemmegoszlási osztály 
   Szemalak 
   D szitán (22,4 mm-en) áthulló anyag 
   D/2 szitán (11,2 mm-en) áthulló anyag  
   1,0 mm-nél kisebb rész,  legfeljebb 
   Finomszem-tartalom  
   Finomszemek minősége    
   Zúzott és tört szemek százalékaránya   
    
Fizikai jellemzők 
   Aprózódási ellenállás 
   mikro-Deval aprózódás 
   Szemek testsűrűsége 
   Vízfelvétel  
   Fagyállóság 
    
Kémiai jellemzők (Ásványi-kémiai összetétel) 
   Savoldható szulfátok 
   Összes kéntartalom 
   Vízoldható kloridtartalom, legfeljebb 
   Hidraulikusan kötött keverékek kötését és 

szilárdulását befolyásoló összetevők 
            -A kötésidő növekedése 
            -Nyomószilárdsági érték 
 
Veszélyes anyagok 
   Radioaktív sugárzás 
   Nehézfémek kibocsátása 
   Poliaromás szénhidrogének kibocsátása 
   Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása 

 
 
0/22 mm 
GA85, GTA20 
SL55 
95±5% 
60±20% 
40% 
 f12 
kielégítő használhatóság 
C90/3 
 
 
LA25 
MDE25 
2,75±0,05 Mg/m3 
WA24 2 
MS25 
 
 
AS0,2 
S1 
0,01% 
 
 
17 perc 
117% 
 
 
 
 
NPD 
 

 
 
(d/D)  
(osztály) 
(osztály) 
(előírt tűréssel vállalt 
értékek) 
(vállalt érték) 
(osztály)  
(megfelelt) 
(osztály) 
 
 
(osztály) 
(osztály) 
(vállalt érték) 
(osztály)  
(osztály) 
 
 
(osztály) 
(osztály) 
(vállalt érték) 
(határértékeknek 
megfelelt, mert 
≤ 120 perc 
≥ 80 %) 
 
 
 
 
- 
 

 

Példa 
a termék 
„címkéjére” 
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Az EN 206:2013 beton 
forrásszabvány 

nem harmonizált szabvány, 
következésképpen az 

MSZ EN 206:2014 és az 
 MSZ 4798:2015 szabvány 
sem harmonizált szabvány. 
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Zúzottkőbetonok 
 esetén a zúzottkő 

adalékanyag 
betonútépítési 
megfelelősége 

tekintetében célszerű 
figyelembe venni  

a zúzottkő 
betonadalékanyagra  

vonatkozó 
mindenkori  

útügyi műszaki 
előírást is. 
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A 2006. január 1-
től érvényes 
„Útépítési 

zúzottkövek és 
zúzottkavicsok”  

című útügyi 
műszaki előírás az  
1998-ban kiadott  

elődjét váltotta fel.   
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A közelmúltban visszavont, nem is olyan régi  
ÚT 2-3.601:2006 zúzottkő útügyi műszaki előírás 
követte az  

MSZ EN 13043:2003 (aszfalt adalékanyag),  
MSZ EN 13242:2003 (adalékanyag kötőanyag                 
nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz),  
MSZ EN 13285:2003 (kötőanyag nélküli     
keverékek),  
MSZ EN 12620:2003 (beton adalékanyag)  
európai szabványokat,  

és összhangban állt az  
MSZ 4798-1:2004 (NAD az MSZ EN 206-1:2002 
szabványhoz) betonszabvánnyal. 
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Az  
ÚT 2-3.601:2006 
zúzottkő útügyi 
műszaki előírást 

 2008. május 15-vel 
visszavonták. 
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Az ÚT 2-3.601:2006 zúzottkő útügyi műszaki előírást 
három új ÚME váltotta fel: 

ÚT 2-3.601-1:2008 (e-UT 05.01.12) „Útépítési zúzottkövek 
és zúzottkavicsok. 1. rész: Kőanyaghalmazok utak, 
repülőterek és más közforgalmú területek 
aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz” 

ÚT 2-3.601-2:2009 (e-UT 05.01.14) „Útépítési zúzottkövek 
és zúzottkavicsok. 2. rész: Zúzott kőanyaghalmazok út-, 
pálya- és hídbetonokhoz” 

ÚT 2-3.601-3:2009 (e-UT 05.01.11) „Útépítési zúzottkövek 
és zúzottkavicsok. 3. rész: Útalapok”, amely a kötőanyag 
nélküli és hidraulikus kötőanyagú útpályaszerkezeti 
alaprétegek kőanyagaival foglalkozik. 
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Bontási hulladék újrahasznosítása  
beton adalékanyagként 
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A fib MT (Nemzetközi 
Betonszövetség Magyar 

Tagozata) által 
kidolgozott műszaki 

irányelv egy év 
(2004/2005) alatt 

készült el,        
és a KvVM Hulladék-

gazdálkodási    
és Technológiai 

Főosztály ajánlásával 
2005. őszén jelent meg. 
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A bontási hulladék  
beton-adalékanyagkénti 
újrahasznosításáról szóló  

fib műszaki irányelv  
 az Internetről  

szabadon letölthető: 
http://www.betonopus.hu/notesz/ 

fib-bv-mi/fib-bv-mi-01.pdf  

http://www.betonopus.hu/notesz/fib-bv-mi/fib-bv-mi-01.htm
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Az ÚT 2-3.710:2008 útügyi 
műszaki előírás a bontási és 

építési betonhulladék  
– a betonútépítésben, beton-

adalékanyagként történő – 
újrahasznosítását 

szabályozza.  
Az útbetonok készítéséhez 

alkalmas betonhulladék 
tulajdonságait,  

az újrahasznosított 
adalékanyagú útbetonok 

gyártásának és 
alkalmazásának műszaki 

feltételeit tárgyalja.  

e-UT 05.02.31 
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Az ÚT 2-3.710:2008 (e-UT 05.02.31) jelű, 
„Útbeton betonhulladék újrahasznosításával” 

című új útügyi műszaki előírás 
2008. december 15. óta érvényes.  

 
A bontási hulladékok betonadalékanyagkénti 

újrahasznosításával külön diasorozat 
foglalkozik. 
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KÖSZÖNÖM A SZÍVES 
FIGYELMÜKET 

Kérem tekintsék meg az „Adalékanyagok 
kőzetfizikai tulajdonságai” című előadás 
diaképeit is. 

http://www.betonopus.hu/szakmernoki/kozut-2-adalekanyag-kozetfizika.pdf
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