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1977 előtt  
a nyomószilárdságot 200 mm élhosszúságú 
próbakockákon vizsgáltuk, amelyeket vegyesen tároltuk.  
A betont a nyomószilárdság átlagértékével minősítettük 
és jelöltük, kp/cm2-ben. Példa a beton jelére:  B 280.  
A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége:  50 %, 
az alulmaradási hányad: 2,28 %,  
az alulmaradási tényező értéke: 2,0 volt a  
Kátlag = Kküszöb/(1 – 2·s/Kátlag) → Kátlag – 2·s = Kküszöb 
összefüggésből. 
(MSZ 4715:1961, MSZ 4715-4:1972, MSZ 4719:1958,  
MSZ 4720:1961, MSZ 15022-1:1971) 
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1977-1980 között  
a nyomószilárdságot 200 mm élhosszúságú 
próbakockákon vizsgáltuk, amelyeket vegyesen tároltuk.  
A betont a nyomószilárdság jellemző értékével 
minősítettük (Rk,200,vegyes = 0,7·Rm,200,vegyes), de még 
átlagértékével jelöltük, kp/cm2-ben. Például:  B 280.  
A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %, 
az alulmaradási hányad: 2,28 %,  
az alulmaradási tényező értéke: 2,0, 
a relatív szórás (variációs tényező) értéke: 15 % volt.  
(MSZ 4715-4:1972, MSZ 4719:1977, MSZ 4720:1961,  
MSZ 15022-1:1971) 
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1980-1982 között  
a nyomószilárdságot 200 mm élhosszúságú 
próbakockákon vizsgáltuk, amelyeket vegyesen tároltuk.  
A betont a nyomószilárdság jellemző értékével 
minősítettük (Rk,200,vegyes = 0,75·Rm,200,vegyes), de még 
átlagértékével jelöltük, kp/cm2-ben. Például: B 280.  
A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %, 
az alulmaradási hányad:  5,0 %,  
az alulmaradási (Student) tényező értéke tn>40 esetén:  1,645, 

a relatív szórás (variációs tényező) értéke: 15 % volt.  
(MSZ 4715-4:1972, MSZ 4719:1977, MSZ 4720-2:1980,  
MSZ 15022-1:1971 M:1980) 
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1982-2002 között  
a próbatestek 150 mm élhosszúságú kockák és Ø150·300 mm 
méretű hengerek voltak, amelyeket vegyesen tároltuk.  

A betont a vegyesen tárolt Ø150·300 mm méretű hengerek 
nyomószilárdságának  jellemző értékével kellett minősíteni 
és jelölni, N/mm2-ben. Például:  C 25.  

A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %, 

az alulmaradási hányad: 5,0 %,  

az alulmaradási (Student) tényező értéke tn>40 esetén: 1,645, 

a relatív szórás (variációs tényező) értéke: 15 % volt.  
(MSZ 4715-4:1972, MSZ 4719:1982, MSZ 4720-2:1980,  
MSZ 15022-1:1971 M:1982)  
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2002 óta (amely az európai szabványok bevezetésének az éve) 
a próbatestek 150 mm élhosszúságú kockák és Ø150·300 mm 
méretű hengerek, amelyeket végig víz alatt kell tárolni. 

 2004 óta a  kockákat szabad vegyesen  is tárolni.  

A betont a végig víz alatt tárolt hengerek és kockák 
nyomószilárdságának jellemző értékével kell minősíteni és 
jelölni, N/mm2-ben. Például:  C20/25.  

A meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége:  70 %, 

az alulmaradási hányad: 5,0 %,  

az alulmaradási (Taerwe) tényező értéke n = 15 esetén:  1,48.  
(MSZ 15022-1:1986, MSZ EN 206-1:2002, MSZ EN 12390-
2:2002, MSZ EN 12390-3:2002, MSZ 4798-1:2004)  
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Az MSZ EN 206:2014 szabvány (elődjéhez 
hasonlóan) a 150 mm átmérőjű, 300 mm magas  
hengerek és a 150 mm élhosszúságú kockák 
végig víz alatti tárolása  mellett megengedi a 
próbatestek másféle tárolását is.  

Erre való hivatkozással az MSZ 4798:2016 
szabványban (elődjéhez hasonlóan) 
megengedjük a 150 mm élhosszúságú kockák 
vegyes tárolását.  
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2014-ben  
az MSZ EN 206-1:2002 szabványt az MSZ EN 206:2014  
szabvány váltotta fel, és az MSZ 4798-1:2004 szabványt 
visszavonták. 

2016. április 1-én 
érvényre lép az MSZ 4798:2016 szabvány (NAD).  
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Elfogadási valószínűség: 50 %, 
alulmaradási hányad: 2,28 %, 

alulmaradási tényező: 2,0
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R k,200,vegyes = 0,7·R m,200,vegyes R k,vegyes = R m,vegyes - k ·t ·s

R k,200,vegyes = 0,75·R m,200,vegyes

Közúti Hídszabályzat 1956
R m,200,vegyes/σ bH = 2,20 → 2,85
Feszített szerk.: 2,45 → 3,10

Szabványok, előírások

A beton nyomószilárdsága jellemzésének változásai az utóbbi 65 évben 



2010 óta 
a betonszerkezetek tervezését az MSZ EN 1992-1-1:2010  
(Eurocode 2) méretezési szabvány alapján kell végezni.  
Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány szerint 

a meg nem felelő tétel elfogadási valószínűsége: 50 %, 
az alulmaradási hányad: 5,0 %,  
az alulmaradási (Student) tényező értéke tn>40 esetén: 1,645. 

Az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány a beton nyomószilárdsága alatt 
a 28 napos korú, végig víz alatt tárolt Ø150·300 mm méretű 
hengerek szilárdságát érti,  

a beton nyomószilárdságának megfelelőségét a 150 mm 
átmérőjű, 300 mm magas, végig víz alatt tárolt 
próbahengerek nyomószilárdsága alapján ítéli meg, 
következésképpen a megfelelőségi feltételek is ezekre  
a hengerekre vonatkoznak. 

§ 
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Különböző idők  
nyomószilárdsági osztályainak egymáshoz való viszonya  



MSZ 4798:2016 
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MSZ EN 13670
Betonszerkezetek 

kivitelezése

MSZ EN 13369
Előre gyártott betontermékek 

általános szabályai

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

Nemzeti építési törvények és rendeletek 
(a felhasználás helyén érvényes)

MSZ EN 1990 (Eurocode)
A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1992 (Eurocode 2)
Betonszerkezetek tervezése

Az MSZ EN 206:2014 
betonszabvány 

és a többi „betonos” 
szabvány kapcsolata, 

alá, ill. fölé rendeltsége 
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MSZ EN 12350
A friss beton vizsgálat
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(Az előző ábra felső része 
kinagyítva) 
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MSZ EN 197-1 
és MSZ EN 197-2

Cement

MSZ EN 15167
Őrölt, granulált kohósalak betonban, 
ha-barcsban és injektálóhabarcsban 
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Nem tárgya az MSZ EN 206 
és az MSZ 4798 

szabványnak 



Kausay 15 

4.2. Anyag- és termékjellemzők 

= 1,0 
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A vizsgálati eredményt kell átszámítani,és 
az átszámított vizsgálati eredményt kell az 
előírt értékkel összevetni.  
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= 1,0 

A vizsgálati eredményt kell átszámítani,és 
az átszámított vizsgálati eredményt kell az 
előírt értékkel összevetni.  
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0,82×0,92 = 0,7544 ~ 0,75 
ezért: 

fci,cyl = 0,75×fci,cube,H 

víz alatt tárolt kocka és henger 

Lásd még: Hilsdorf, H. K.: „Beton”. 
Beton-Kalender 1992., Teil I., p. 40.)  



DIN 1045-2:2008-08 és E DIN 1045-2:2014-08 
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Teil 2: Beton. Festlegung, 
Eigenschaften, Herstellung und Konformität. Anwendungsregeln zu DIN EN 206 



(C55/67 – C100/115 között: 0,8∙fci,cube,test,H = fci,cyl,test) 
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GYÁRTÁSI IDŐSZAKOK 
Az MSZ EN 206:2014 szabvány megkülönbözteti a kezdeti gyártást 
megelőző időszakot, a kezdeti gyártást és a folyamatos gyártást. 
A kezdeti gyártást megelőző időszakban (típusvizsgálat időszaka, ezt 
korábban próbagyártásnak neveztük) új betonösszetétel alkalmazása 
esetén típusvizsgálatot (kísérletek sorát) kell végezni annak érdekében, 
hogy beton az előírt tulajdonságokat vagy a tervezett tulajdonságokat 
elérje.  
A kezdeti gyártás a legalább 35 egymás utáni, kihagyás nélküli vizsgálati 
eredmény meghatározásáig tartó termelési időszak.  
A folyamatos gyártás akkor kezdődik, amikor legalább  
35 vizsgálati eredményt meghatároztak 12 hónapnál nem hosszabb idő 
alatt.  
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint a típusvizsgálat, a kezdeti gyártás 
és a folyamatos gyártás időszakában készített beton nyomószilárdságát 
az átadás-átvétel során a gyártási időszaktól független átadás-átvételi 
összefüggések szerint kell értékelni.  
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Kezdeti gyártást megelőző időszakban a típusvizsgálat során  
70 %-os elfogadási valószínűség mellett a végig víz alatt tárolt  
150 mm élhosszúságú kockák, illetve ilyenek alkotta minták átlagos 
nyomószilárdsága (ƒcm,cube,test) elégítse ki a következő feltételt,  

ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60, akkor: 
 fcm,cube,test  ≥  fck,cube + 6,0          N/mm2 
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú 
beton), akkor a következő feltételt: 
 fcm,cube,test  ≥  fck,cube + 8,0          N/mm2 

ha pedig a próbakockákat vegyesen tárolták, akkor a következő 
feltételt: 

ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60, akkor: 
 fcm,cube,test,H  ≥  fck,cube/0,92 + 6,5          N/mm2 
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú 
beton), akkor a következő feltételt: 
 fcm,cube,test,H  ≥  fck,cube/0,95 + 8,5          N/mm2 
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Kezdeti gyártás 70 %-os elfogadási valószínűség mellett 
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint, ha a kezdeti gyártás során a nyomószilárdságot 
végig víz alatt tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák, illetve ilyenek alkotta 
minták alkalmazásával határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test átlag értéknek ki kell 
elégítenie a következő feltételt, ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60: 
 ƒcm,cube,test ≥ ƒck,cube + 6,0          N/mm2  
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor  
a következő feltételt: 
 ƒcm,cube,test ≥ ƒck,cube + 8,0          N/mm2  
Ha a nyomószilárdságot vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák, illetve 
ilyenek alkotta minták alkalmazásával határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test,H átlag 
értéknek ki kell elégítenie a következő feltételt, ha a nyomószilárdsági osztály  
≤ C50/60: 
 ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,92 + 6,5          N/mm2  
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor a következő 
feltételt: 

ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,95 + 8,5          N/mm2  
A kezdeti gyártás n = 35 vizsgálati eredményéből meg kell határozni a σ35,cube,test, 
illetve σ35,cube,test,H szórást.  
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Folyamatos gyártás 70 %-os elfogadási valószínűség mellett 
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint, ha folyamatos gyártás során a 
nyomószilárdságot legalább n = 15 darab végig víz alatt tárolt 150 mm 
élhosszúságú próbakocka, illetve minta alkalmazásával határozzák meg, akkor 
az ƒcm,cube,test átlag érték elégítse ki a következő feltételt: 
 ƒcm,cube,test ≥ ƒck,cube + 1,48×σ35,cube,test          N/mm2  
Ha a folyamatos gyártás során a nyomószilárdságot legalább 15 darab vegyesen 
tárolt 150 mm élhosszúságú próbakocka, illetve ilyenek alkotta minta 
alkalmazásával határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test,H átlag érték elégítse ki a 
következő feltételt, ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60: 
 ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,92 + 1,48×σ35,cube,test,H          N/mm2  
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor a 
következő feltételt: 
 ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,95 + 1,48×σ35,cube,test,H          N/mm2   
Ha a σ35,cube,test, illetve σ35,cube,test,H szórás a kezdeti gyártásból nem ismert, akkor 
ezek helyett a minta scube,test, illetve scube,test,H szórásával kell számolni  
(ún. „D” módszer). 
Abban az esetben, ha n < 15, akkor az alulmaradási tényező 1,48 helyett a 
próbakockák, illetve minták n számának függvényét képező λn (Taerwe-tényező). 
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Nyomószilárdság értékelési rendje az MSZ 4798:2016 szabvány szerint 

Nyomószilárdság szerinti megfelelőség értékelése 
a kezdeti gyártást 

megelőző időszakban 
végzett  

típusvizsgálat 
eredménye alapján 

a kezdeti gyártás 
időszakában végzett 

gyártásközi ellenőrzés 
eredménye alapján 

Megfelelőségi feltétel a 
kezdeti gyártás során 

a folyamatos gyártás 
időszakában  végzett 

gyártásközi ellenőrzés 
eredménye alapján 

Megfelelőségi feltétel a 
folyamatos gyártás 

során 

az átadás-átvételi 
eljárás során 

a gyártási 
időszaktól 
függetlenül 

Megfelelőség értékelés résztvevői 
Típusvizsgálat értékelése, 
felügyelete és tanúsítása : 

Gyártó  
Felügyelő (tanúsító) 

szervezet  
Vizsgáló laboratórium 

Gyártásközi ellenőrzés 
értékelése, felügyelete 

és tanúsítása : 
Gyártó  

Felügyelő (tanúsító) 
szervezet  

Vizsgáló laboratórium 

Gyártásközi ellenőrzés 
értékelése, felügyelete és 

tanúsítása : 
Gyártó  

Felügyelő (tanúsító) 
szervezet  

Vizsgáló laboratórium 

Átadás-átvételi 
eljárás során: 

 Gyártó  
Vevő  

Vizsgáló 
laboratórium 

A 150 mm élhosszúságú, 28 napos korú próbakockák, illetve ilyenek alkotta minták  
átlagos nyomószilárdságának (fcm,cube,test, fcm,cube,test,H) megfelelősége,  N/mm2 

Lásd a következő táblázatot 
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Lásd a következő diát 



Nyomószilárdság értékelési rendje az MSZ 4798:2016 szabvány szerint,  
ha az elfogadási valószínűség p = 0,05 alulmaradási hányad esetén A(0,05)

% = 70%  
Nyomószilárdság szerinti megfelelőség értékelése 

a kezdeti gyártást 
megelőző időszakban 

végzett  
típusvizsgálat 

eredménye alapján 

a kezdeti gyártás 
időszakában végzett 

gyártásközi ellenőrzés 
eredménye alapján 

Megfelelőségi feltétel a 
kezdeti gyártás során 

a folyamatos gyártás 
időszakában  végzett 

gyártásközi ellenőrzés 
eredménye alapján 

Megfelelőségi feltétel a 
folyamatos gyártás 

során 

az átadás-átvételi 
eljárás során 

a gyártási időszaktól 
függetlenül 

A 150 mm élhosszúságú, 28 napos korú próbakockák, illetve ilyenek alkotta minták  
átlagos nyomószilárdságának (fcm,cube,test, fcm,cube,test,H) megfelelősége,  N/mm2 

≤ C50/60   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 6,0 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 6,5 

≥ C55/67   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 8,0 

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 8,5 

≤ C50/60   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 6,0 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 6,5 

≥ C55/67   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 8,0 

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 8,5 

≤ C50/60  és ≥ C55/67 
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 

1,48×σcube,test 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 

+1,48×σcube,test,H  

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 

1,48×σcube,test,H 

ha n < 15, akkor 1,48 helyett 
λn írandó, és 

ahol λn a Taerwe-tényező 
és σcube,test → scube,test stb. 

≤ C50/60   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 4,0 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 

4,5 

≥ C55/67   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 6,0 

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 

6,5 
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Kezdeti gyártás (8.2.1.3. "A" módszer)   

< C50/60  fcm,cube,test > fck,cube + 6,0
< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 + 6,5
> C55/67  fcm,cube,test > fck,cube + 8,0
> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 8,5

A vizsgálati eredmény 
kielégíti a feltételt?

Igen

Folyamatos gyártás (8.2.1.3. "B" módszer)        

       fcm,cube,test > fck,cube + 1,48×σcube,test

< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 +1,48×σcube,test,H 

> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 1,48×σcube,test,H

ha n < 15, akkor 1,48 helyett λn írandó

A vizsgálati eredmény 
kielégíti a feltételt?

Folytatni kell a 
típusvizsgálatot

Igen

Folyamatos gyártás (8.2.1.3. "D" módszer)                          

       fcm,cube,test > fck,cube + 1,48×scube,test

< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 +1,48×scube,test,H 

> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 1,48×scube,test,H

ha n < 15, akkor 1,48 helyett λn írandó

A típusvizsgálat feltételeit kielégítő 
betonösszetétel alkalmazásával kell a folyamatos 

gyártást végezni, és a 8.2.1.3. "D" módszer szerint kell 
a nyomószilárdság megfelelőségét ellenőrizni.

A vizsgálati eredmény 
kielégíti a feltételt?

Igen

Nem

A vizsgálati 
eredmény kielégíti 

a feltételt?

Az adott, ki nem elégítő vizsgálati eredménynél nagyobb 
nyomószilárdságot eredményező 

betonösszetétel alkalmazásával kell a folyamatos gyártást 
végezni, és a 8.2.1.3. "D" módszer szerint kell a 

nyomószilárdság megfelelőségét ellenőrizni.

Típusvizsgálat (A5. melléklet)     

< C50/60  fcm,cube,test > fck,cube + 6,0
< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 + 6,5
> C55/67  fcm,cube,test > fck,cube + 8,0
> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 8,5

Igen

Átadás-átvételi eljárás (O melléklet)        
 

Ha a típusvizsgálat, a kezdeti és a folyamatos 
gyártás során a nyomószilárdság megfelelőségét 
az A5. és a 8.2.1.3. szakasz szerint ellenőrizték:
        
< C50/60  fcm,cube,test > fck,cube + 4,0
< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 + 4,5
> C55/67  fcm,cube,test > fck,cube + 6,0
> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 6,5                

Nem

Nem



AZ ÁTLAGOS NYOMÓSZILÁRDSÁG ELVÁRT ÉRTÉKE,  
AMIKOR A NYOMÓSZILÁRDSÁG VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

SZÓRÁSA NEM ISMERT 
MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) szabvány  

3.1. táblázata szerint: 
   fcm = fck + 8 N/mm2  

   ahol  
fcm a beton nyomószilárdságának szabványos méretű és 

végig víz alatt tárolt próbahengeren értelmezett, előírt 
átlag értéke, és  

fck a beton nyomószilárdságának ugyanilyen szabványos 
próbahengeren értelmezett, előírt jellemző értéke. 

 
Ugyanakkor az MSZ EN 206:2014 szabvány szerint a 

kezdeti gyártás során: 
fcm,test = fck + 4 N/mm2  
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MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.  
1-1. rész: Általános és épületekre vonatkozó szabályok  
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A beton nyomószilárdsága tervezési, jellemző és átlag értékének összevetése a 
tartós szilárdság figyelembevételével 

γc a beton σcu nyomófeszültségének biztonsági (parciális) tényezője 
αcc a beton σcu nyomófeszültségének a tartós szilárdság figyelembevételére  
                 szolgáló osztója, 100 év tervezési élettartamú szerkezetek esetén αcc = 0,85  

 
Kausay 

32 



33 

Az anyagtulajdonságok jellemző értékét az MSZ EN 1990:2011 Eurocode) D7. 
mellékletének ajánlott módszere szerint például az 5 %-os alulmaradási 
hányaddal kell kiszámítani: Xk = Xm×(1 – kn×V) = Xm – kn×s, ahol Xm az 
átlagérték, kn az alulmaradási tényező, V = s/Xm a variációs tényező (variációs 
együttható, vagy relatív szórás), s a korrigált tapasztalati szórás. 

Kísérlettel segített (statikai) tervezés során – amikor a szórás számítható – a jellemző 
(karakterisztikus) érték számításának módszere az MSZ EN 1990:2011 szabványban (D7. szakasz)    

A kn értékek lényegében a Student-tényezők: 



  
A gyártó a folyamatos gyártás eredményét 
az MSZ EN 206:2014 szabvány szerint az 

fck,cube,test = fcm,cube,test – λ×σn,cube formulával értékeli,  
ahol az alulmaradási tényező: λ = λ15, Taerwe = 1,48. 

Ez az „alulmaradási formula” feltételezi, hogy 
1.  a nem megfelelő friss betont nem építjük be, vagy 

utólag megerősítjük; 
2.  ha a gyártó „kritikusan jó” betont készít, akkor 

azt a feltételrendszer 0,7 körüli valószínűséggel 
megfelelőnek minősíti.  
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E feltételezéssel szembeni észrevétel: 

1.  a friss beton sorsát nem lehet nyomon követni,  
és a későbbiekben nem lehet megerősíteni; 

2.  szerkezeteink biztonsága szempontjából több mint 
méltányolható lenne az olyan módszer alkalmazása, 
amelyben az átadó és az átvevő kockázata nem 30-70 %, 
hanem 50-50 %. 

Ezért véleményünk szerint a nyomószilárdság vizsgálati 
eredmények értékelése során, ha összhangban kívánunk 
maradni az MSZ EN 1992-1-1:2010 (Eurocode 2) 
szabvánnyal, akkor a folyamatos gyártás során  a Student-
tényezővel kell a jellemző (karakterisztikus) értéket 
kiszámítan: 

 fck,cube,test = fcm,cube,test – λn,Student×sn,cube,test  
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Ha feltételezzük, hogy a vizsgálati eredmények egy általunk 
nem ismert μ várható értékű és σ szórású Gauss-féle 
normális eloszlást követnek, akkor az eloszlás 5%-os 
kvantilise az fck,test = μ – 1,645×σ formulával számolható.  
Ha méréseink korlátozott száma miatt nem ismerjük az 
eloszlás szórását, akkor a valószínűségi változó ún. n - 1 
szabadságfokú Student-féle t-eloszlást követi, és az 5%-os 
kvantilis értéke az n mintaszám függvényében a t-eloszlás 
táblázatból vett értékének segítségével becsülhető.  
Ha a minták n száma növekszik, akkor a Student-féle  
t-eloszlás a Gauss-féle normális eloszláshoz, az fcm,test 
tapasztalati átlag a μ elméleti várható értékhez,  
az s tapasztalati szórás a σ elméleti szóráshoz tart. 
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Alulmaradási tényezők 
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Mintaszám 

 
n 

Szabadságfok 
a Student-féle eloszlás 

esetén 
n - 1 

 
Student-tényező 

 
tn 

 
Taerwe-tényező 

 
λn 

(Stange – Henning, 1966) (Taerwe, 1986) 
2 1 6,314 
3 2 2,920 2,67 
4 3 2,353 2,20 
5 4 2,132 1,99 
6 5 2,015 1,87 
7 6 1,943 1,77 
8 7 1,895 1,72 
9 8 1,860 1,67 

10 9 1,833 1,62 
11 10 1,812 1,58 
12 11 1,796 1,55 
13 12 1,782 1,52 
14 13 1,771 1,50 
15 14 1,761 1,48 
20 19 1,729 
30 29 1,699 
∞ ∞ 1,645 

 



Mind a Student-eloszlás alulmaradási 
tényezője, mind a Taerwe-féle λn=15 = 1,48-os 
érték matematikai statisztikailag korrekt,  
de — és ez a különbség igazi oka — 
teljességgel eltérő körülmények között.  

Az MSZ EN 206:2014 szabványnak  
(és elődjének) az a komoly hiányossága, hogy  
a szabványba csak megfelelőségi feltétel került 
be, a folyamatos nyomon követés és utólagos 
javítás kötelezettsége nélkül, ami annyiban 
érthető, hogy végrehajthatatlan lenne. 
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Schäper, M.: Betonkonformität und Betonidentität. VDB Information. 91/2004 
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Elfogadási jelleggörbe (OC-görbe) a megfelelőség igazolásához  

az EN 206, a DIN 1084 és az MSZ EN 1992-1-1 szabvány szerint 

Hosser, D. – Gensel, D.: Kritische Bewertung der 
Statistik beim Konformitätsnachweis der 
Betondrickfestikkeit nach prEN 206.  
TU Braunschweig, IBMB (Inst. F. Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz) Im Auftrag des 
Deutschen Beton-Verein E.V. Braunschweig, 
1995.  

OC-görbe (Operating characteristic curve)  

Alulmaradási hányad 0,052      0,068 

EN 206 
 
 
DIN 1084 
 

MSZ 4720-2  
és  

MSZ EN  
1992-1-1 E
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A beton nyomószilárdságának megfelelőség vizsgálatát a folyamatos gyártás során az 
EN 206 szabvány szerint jelentős mértékben gyártóbarát vizsgálati terv szerint kell 
végezni (gyártóbarát vizsgálati tervnek van alávetve). Ennek eredményeképpen az  
5%-osnál nagyobb nyomószilárdsági alulmaradási hányaddal rendelkező minták 
megjelenésének valószínűsége az építéshelyi szállítmányban mintegy 20%, szemben a 
DIN 1084-3 szabvány szerinti semleges vizsgálati terv (WAnn(0,05) = 0,5)  
szerinti 10%-kal.  
 

Forrás: Hosser, Dietmar – Gensel, Berndt: Kritische Bewertung der Statistik beim 
Konformitätsnachweis der Betondruckfestoigkeit nach prEN 206. Schlußbericht. 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (IBMB) TU Braunschweig. 
Dezember 1995.   

Lásd a következő diát 



Mi a WAnn(0,05) = 0,5 szerinti vizsgálati terv? 
Ha bevezetjük az adott a p alulmaradási hányadú 
beton elfogadási valószínűségét, A(p)-t, — amely azt 
mondja meg, hogy a p alulmaradási hányadú betont 
milyen valószínűséggel fogjuk elfogadni, — akkor a 
minőségbiztosítási rendszer p = 0,05 alulmaradási 
hányad esetén a következő elfogadási feltétellel 
jellemezhető:   

p×A(p) ≤ 0,05×A(p) 
Ha az elfogadási valószínűség 50%,  
akkor azt így jelöljük: A(p) = 0,5,  

Németországban pedig így jelölik: WAnn(0,05) = 0,5  
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A beton gyártója számára olyan 
minőségbiztosítási rendszer lenne a 
legkedvezőbb, amelyben ha a gyártó éppen 
„kritikusan jó” betont gyárt  
(azaz p = 5%), akkor a beton 100% 
valószínűséggel (A(p)  = 1,0) kerülne 
elfogadásra. 
Az ilyen minőségbiztosítási rendszer p = 0,05 
jellemző érték esetén a p×A(p) ≤ 0,05×1,0 → 5% 
feltételt teljesíti. 
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Elfogadási
feltételt
kielégítő 

tartomány

Elfogadási feltételt
ki nem elégítő tartomány

p .A (p ) = 5%

p .A (p ) = 2,5%
p .A (p ) = 3,5%

Elfogadási görbék 

A(p) a p jellemző értékű beton elfogadási valószínűsége. A p×A(p) elfogadási feltétel értéke: 
Taerwe-féle eloszlás esetén: p×A(p) ≤ 0,05×0,7 = 0,035 → 3,5% (MSZ EN 206:2014) 
Student-féle eloszlás esetén: p×A(p) ≤ 0,05×0,5 = 0,025 → 2,5% (MSZ EN 1992-1-1:2010)  
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J függelék 
(tájékoztatás) 

  
Eltérés egy közzétett spanyol rendelet alkalmazásához 

  
(1) Az „Instrucción de Hormigón Estructural” (Szabályok betonok méretezésére beton 
tartószerkezetekben) rendelkező spanyol előírás, amelyet 2008. július 18-án a 1247/2008. számú 
Királyi Rendelettel hagytak jóvá, tartalmazza azt a követelményt, hogy az átvevő kockázata 
legfeljebb 50%-os lehet, ha az értékelési időszak alatt az összes lehetséges eredmény 
alapsokaságának 5%-a a jellemző szilárdsági érték alatt van. Ennek a nemzeti szabályozásnak a 
megváltoztatása nem tartozik a CEN/CENELEC tagok hatáskörébe. Az EN 206 spanyolországi 
alkalmazása vonatkozásában továbbra is érvényes ez a nemzeti előírás, és ott magasabb 
együtthatók használata engedélyezett a 8.2.1.3.2. szakasz (B módszer) szerinti számításokban.  
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Kezdeti gyártást megelőző időszakban a típusvizsgálat során 50 %-os 
elfogadási valószínűség mellett a végig víz alatt tárolt 150 mm 
élhosszúságú kockák, illetve ilyenek alkotta minták átlagos 
nyomószilárdsága, azaz ƒcm,cube,test átlag érték elégítse ki a következő 
feltételt,  

ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60: 
 fcm,cube,test  ≥  fck,cube + 7          N/mm2 
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), 
akkor a következő feltételt: 
 fcm,cube,test  ≥  fck,cube + 9          N/mm2 

ha pedig a próbakockákat vegyesen tárolták, akkor a következő feltételt: 
ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60, akkor: 
 fcm,cube,test,H  ≥  fck,cube/0,92 + 7,5          N/mm2 
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), 
akkor a következő feltételt: 
 fcm,cube,test,H  ≥  fck,cube/0,95 + 9,5          N/mm2 

 
 
Kausay 

47 



Kezdeti gyártás 50 %-os elfogadási valószínűség mellett 
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint, ha a kezdeti gyártás során a nyomószilárdságot 
végig víz alatt tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák, illetve ilyenek alkotta minták 
alkalmazásával határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test átlag értéknek ki kell elégítenie a 
következő feltételt, ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60: 
 ƒcm,cube,test ≥ ƒck,cube + 7,0          N/mm2  
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor a következő 
feltételt: 
 ƒcm,cube,test ≥ ƒck,cube + 9,0          N/mm2  
Ha a nyomószilárdságot vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakockák, illetve 
ilyenek alkotta minták alkalmazásával határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test,H átlag 
értéknek ki kell elégítenie a következő feltételt, ha a nyomószilárdsági osztály  
≤ C50/60: 
 ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,92 + 7,5          N/mm2  
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor a következő 
feltételt: 
ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,95 + 9,5          N/mm2  

A kezdeti gyártás n = 35 vizsgálati eredményéből meg kell határozni a σ35,cube,test, illetve 
σ35,cube,test,H szórást.  
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Folyamatos gyártás 50 %-os elfogadási valószínűség mellett 
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint, ha folyamatos gyártás során a 
nyomószilárdságot legalább n = 15 darab végig víz alatt tárolt 150 mm 
élhosszúságú próbakocka, illetve ilyenek alkotta minta alkalmazásával 
határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test átlag érték elégítse ki a következő 
feltételt: 
 ƒcm,cube,test ≥ ƒck,cube + tn×σ35,cube,test          N/mm2  
Ha a folyamatos gyártás során a nyomószilárdságot legalább 15 darab 
vegyesen tárolt 150 mm élhosszúságú próbakocka, illetve ilyenek alkotta 
minta alkalmazásával határozzák meg, akkor az ƒcm,cube,test,H átlag érték 
elégítse ki a következő feltételt, ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60: 
 ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,92 + tn×σ35,cube,test,H          N/mm2  
és ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor a 
következő feltételt: 
 ƒcm,cube,test,H ≥ ƒck,cube/0,95 + tn×σ35,cube,test,H          N/mm2   
Ha a σ35,cube,test, illetve σ35,cube,test,H szórás a kezdeti gyártásból nem ismert, 
akkor ezek helyett a minta scube,test, illetve scube,test,H saját szórásával kell 
számolni (ún. „D” módszer).  
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Nyomószilárdság értékelési rendje az MSZ 4798:2016 szabvány szerint,  
ha az elfogadási valószínűség p = 0,05 alulmaradási hányad esetén A(0,05)

% = 50%  

Nyomószilárdság szerinti megfelelőség értékelése 
a kezdeti gyártást 

megelőző időszakban 
végzett  

típusvizsgálat 
eredménye alapján 

a kezdeti gyártás 
időszakában végzett 

gyártásközi ellenőrzés 
eredménye alapján 

Megfelelőségi feltétel a 
kezdeti gyártás során 

a folyamatos gyártás 
időszakában  végzett 

gyártásközi ellenőrzés 
eredménye alapján 

Megfelelőségi feltétel a 
folyamatos gyártás 

során 

az átadás-átvételi 
eljárás során 

a gyártási időszaktól 
függetlenül 

A 150 mm élhosszúságú, 28 napos korú próbakockák, illetve ilyenek alkotta minták  
átlagos nyomószilárdságának (fcm,cube,test, fcm,cube,test,H) megfelelősége,  N/mm2 

≤ C50/60   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 7,0 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 7,5 

≥ C55/67   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 9,0 

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 9,5 

≤ C50/60   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 7,0 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 7,5 

≥ C55/67   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 9,0 

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 9,5 

≤ C50/60  és ≥ C55/67 
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 

tn×σcube,test 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 

tn×σcube,test,H  

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 

tn×σcube,test,H 

ahol tn a Student-tényező 
és σcube,test → scube,test stb. 

≤ C50/60   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 6,0 

≤ C50/60   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,92 + 

6,5 

≥ C55/67   
fcm,cube,test ≥ fck,cube + 8,0 

≥ C55/67   
fcm,cube,test,H ≥ fck,cube/0,95 + 

8,5 
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Kezdeti gyártás (P2.2.2. "A" módszer)  

< C50/60  fcm,cube,test > fck,cube + 7,0
< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 + 7,5
> C55/67  fcm,cube,test > fck,cube + 9,0
> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 9,5

A vizsgálati eredmény 
kielégíti a feltételt?

Igen

Folyamatos gyártás (P2.2.3. "B" módszer)   
       fcm,cube,test > fck,cube + tn×σcube,test

< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 +tn×σcube,test,H 

> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + tn×σcube,test,H

A vizsgálati eredmény 
kielégíti a feltételt?

Folytatni kell a 
típusvizsgálatot

Igen

Folyamatos gyártás (P2.2.3. "D" módszer)   
       fcm,cube,test > fck,cube + tn×scube,test

< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 +tn×scube,test,H 

> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + tn×scube,test,H

   A típusvizsgálat feltételeit kielégítő betonösszetétel 
alkalmazásával kell a folyamatos gyártást végezni, 

és a P2.2.3. "D" módszer szerint kell a 
nyomószilárdság megfelelőségét ellenőrizni.

A vizsgálati eredmény 
kielégíti a feltételt?

Igen

Nem

A vizsgálati 
eredmény kielégíti 

a feltételt?

Az adott, ki nem elégítő vizsgálati eredménynél nagyobb 
nyomószilárdságot eredményező  betonösszetétel 
alkalmazásával kell a folyamatos gyártást végezni, 

és a P2.2.3. "D" módszer szerint kell a nyomószilárdság 
megfelelőségét ellenőrizni.

Típusvizsgálat (P2.2.1. szakasz)      

< C50/60  fcm,cube,test > fck,cube + 7,0
< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 + 7,5
> C55/67  fcm,cube,test > fck,cube + 9,0
> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 9,5

Igen

Átadás-átvételi eljárás (P2.2.4. szakasz)   
  

Ha a típusvizsgálat, a kezdeti és a folyamatos gyártás 
során a nyomószilárdság megfelelőségét 
a P2.2. szakasz szerint ellenőrizték: 

< C50/60  fcm,cube,test > fck,cube + 6,0
< C50/60  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,92 + 6,5
> C55/67  fcm,cube,test > fck,cube + 8,0
> C55/67  fcm,cube,test,H > fck,cube/0,95 + 8,5                 

Nem

Nem
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Példák a beton jelére 50 %-os elfogadási valószínűség esetén 
Annak a C40/50 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) 
betonnak a jele, amelyből 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, 
konzisztencia osztálya F3, megengedett kloridtartalma a 
cement tömegszázalékában kifejezve 0,10 tömegszázalék,  
CEM I 52,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel készül, 
tervezési élettartama 100 év, a következő: 

C40/50 – AC50 – XC3 – 24 – F3 – Cl 0,10 – CEM I 52,5 – 100 év 
– MSZ 4798 
 
AC → Acceptante characteristic curve = elfogadási jelleggörbe  
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Annak a C35/45 nyomószilárdsági osztályú (szokványos) 
betonnak a jele, amelynek nyomószilárdsági osztályát úgy 
írták ki, hogy 5%–os alulmaradási hányad mellett a beton 
elfogadási (átadási) valószínűsége 50%, és amelyből ipari 
szennyvíz ülepítő medence készül (környezeti osztálya XC4, 
XD2, XA5(H) és XV2(H)), névleges legnagyobb 
szemnagysága Dmax = 32 mm, konzisztenciája erősen 
képlékeny és terülési mértéke 490–550 mm közé esik, 
konzisztencia osztálya F4, CEM I 42,5 N–SR 0 fajtájú 
szulfátálló portlandcementtel és metakaolin 
kiegészítőanyaggal készül, tervezési élettartama 100 év, a 
következő: 

C35/45 – AC50 – XC4 – XD2 – XA5(H) – XV2(H) – 32 – F4 – 
CEM I 42,5 N –SR 0 – Metakaolin – 100 év – MSZ 4798 
 



A tapasztalati szórás (σcube,test; scube,test,H) számításba vehető legkisebb értéke  
― az elfogadási valószínűségtől függetlenül ― a folyamatos gyártás során,  

végig víz alatt tárolt próbakockák esetén:  
ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60, akkor: 
   stest,min ~ σtest = 3,0 N/mm2   

ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor 
  stest,min ~ σtest = 5,0 N/mm2   

vegyesen tárolt próbakockák esetén:  
ha a nyomószilárdsági osztály ≤ C50/60, akkor: 
   stest,min ~ σtest = 3,3 N/mm2   

ha a nyomószilárdsági osztály ≥ C55/67 (nagyszilárdságú beton), akkor 
   stest,min ~ σtest = 5,3 N/mm2   

Megjegyzés: Az MSZ 4798:2016 szabványban a tárolási módtól függetlenül a 
Ø150×300 mm méretű próbahengereken és a 150 mm élhosszúságú 
próbakockákon, illetve ilyenek alkotta mintákon mért nyomószilárdságok 
számításba vehető legkisebb szórása (scyl,test,min, illetve scube,test,min) között nem 
teszünk különbséget.    
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A tapasztalati szórást (σcube,test, scube,test,H) a nyomószilárdság vizsgálati 
eredmények értékeléséhez előírás szerűen a folyamatos gyártás során 
használjuk. 
A folyamatos gyártás során az alulmaradási tágasság a tapasztalati szórásnak is 
függvénye (λn×σcube,test, λn× scube,test,H, tn×σcube,test, tn×scube,test,H). 
A tapasztalati szórásnak nem csak számításba vehető legkisebb értéke, hanem 
korlátozó szerepe, büntető jellege is van. 
Mennél nagyobb a szórás, annál nagyobb az alulmaradási tágasság és annál 
kisebb a nyomószilárdság jellemző (karakterisztikus) értéke. Ezért a beton 
gyártásában és alkalmazásában résztvevőknek érdeke kell legyen a szórások 
alacsony szinten tartása, és törekedniük kell a nyomószilárdság vizsgálati 
eredmények ismétlési feltételeinek betartására.   
Az ismétlési feltétel az a megengedett szórás, illetve hozzá tartozó megengedett 
terjedelem, amelynél egy laboráns (egyazon személy) által – ugyanabból a 
betonkeverékből vett mintákon (jelen esetben két mintán), ugyanazzal az 
eszközzel, rövid időn belül – végzett együtt értékelhető vizsgálati eredmények 
szórásának, illetve terjedelmének legfeljebb 5 százalékos gyakorisággal szabad 
nagyobbnak lennie (lásd a visszavont MSZ 4798-1:2004 szabvány N4. „A mérési 
eredmények precizitása” című mellékletét). 



Kausay 56 

Az MSZ EN 206:2014 szabvány 8.2.1.2 szakasz (4) bekezdése 
szerint, ha a nyomószilárdság vizsgálati eredmények terjedelme 
nagyobb, mint az átlag 15%-a (EN 206:2013 → „the range of the 
test values is more than 15 % of the mean”; Vorschlag ÖNORM B 
4710-1:2014 → „die Spannweite der Prüfwerte mehr als 15 % des 
Mittelwertes beträgt”), akkor azokat értékelni nem szabad, 
hacsak vizsgálat nem deríti ki az egyik egyedi vizsgálati érték 
elvetését igazoló elfogadható okot. 
Ez egy nagyon szigorú előírás! Nincs itt félreértés? Helyes-e az 
előírást a terjedelemre érteni, nem az eltérésről van szó? 
FOGALOM: 
Die Spannweite (englisch range) ist das einfachste Streuungsmaß 
(szórásjellemző) in der Statistik, und berechnet sich als Distanz 
zwischen dem größten und dem kleinsten Messwert: 

R = xmax – xmin 

Nincs félreértés, a terjedelemről van szó! 
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Miért mondjuk, hogy nagyon szigorú előírás, ha a nyomószilárdság vizsgálati 
eredmények terjedelme nem lehet nagyobb, mint az átlag 15%-a? 

Kimutatták, hogy a T terjedelem 
és az s szórás hányadosaként 
képzett ω = T/s standardizált 
(elméleti) terjedelem várható 
értéke és szórása csupán a 
mérések n számától függő érték.  
Így például n = 2 esetén PT = 0,95  
a valószínűsége annak, hogy a 
tapasztalati terjedelem a  
T2 = ω2×s = 2,77×s elméleti, 
megengedett értéknél kisebb 
értéket vesz fel. Ugyanennyi a 
valószínűsége annak, hogy n = 3 
esetén a tapasztalati terjedelem 
kisebb, mint T3 = ω3×s = 3,31×s 
(MSZ 4798-1:2004). 

Ha a számításba vehető  legkisebb szórás értéke például smin = 3 N/mm2, akkor ehhez 
például n = 3 minta estén T3 = 9,93 N/mm2 terjedelem tartozik, ez pedig 66,2 N/mm2 átlag 
értéknek a 15%-a, betonjaink pedig ritkán érik el a C50/60 nyomószilárdsági osztályt.  
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Hazai méretezési előírásaink (MSZ 15022-1:1971) 
feltételezték, hogy a relatív szórás (variációs tényező) 
értéke srel = 15 %, tehát s = 0,15×Rátlag.  
Ha az s = 0,15×Rátlag összefüggés és az előző diaképen  
n = 3 minta esetére bemutatott s = T3/3,31 összefüggés 
bal oldalát egyenlővé tesszük, akkor a 0,15×Rátlag = 
T3/3,31 összefüggésre, majd ebből a  
T3 = 3,31×0,15×Rátlag =  0,5×Rátlag összefüggésre jutunk. 
Ezért mondjuk, hogy nagyon szigorú előírás, ha a 
nyomószilárdság vizsgálati eredmények terjedelme nem 
lehet nagyobb, mint az átlag 15%-a; ez a határérték 
szélső esetben akár 50% is lehetne. 
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Az MSZ 4798:2016 szabvány ezért az MSZ EN 206:2014 szabvány ezen 
intézkedése alól, – amely  szerint, ha a nyomószilárdság vizsgálati eredmények 
terjedelme nagyobb, mint az átlag 15%-a, akkor azokat értékelni nem szabad 
– bizonyos  felmentést ad, és ennek vonatkozásában az alulmaradási tágasság 
jellegétől függően különbséget tesz. 
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint, ha jellemző (karakterisztikus) értéket  

-   a tapasztalati szórásnak is függvényét képező alulmaradási tágassággal 
(λn×σcube,test, λn× scube,test,H, tn×σcube,test, tn×scube,test,H) számítják ki, akkor a 
tapasztalati szórás büntető jellegére tekintettel az MSZ EN 206:2014 
szabvány fenti 15%-os korlátozó intézkedését figyelmen kívül kell hagyni;  

-   konstans értékű alulmaradási tágassággal számítják ki, akkor az  
MSZ EN 206:2014 szabvány fenti 15%-os korlátozó intézkedését ugyan 
figyelembe kell venni, de a nyomószilárdság vizsgálati eredményeket, ha 
terjedelmük nagyobb, mint az átlag 15%-a, nem kell feltétlenül elvetni, 
azaz bizonyos feltételek mellett az ilyen tétel nyomószilárdsága is 
értékelhető. 

 Ennek a  esetbeli értékelésnek a feltételei a következők: 
Lásd a következő diát 
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A típusvizsgálat, a kezdeti gyártás és az átadás-átvételi eljárás során a 
nyomószilárdság vizsgálati eredmények értékeléséhez az MSZ 4798:2016 
szabványban alkalmazott összefüggésekben az alulmaradási tágasság a 
tapasztalati szórásnak nem függvénye, hanem a szórástól független 
konstans érték, a nagy szórásnak nincs büntető jellege, bármekkora 
nagy is a szórás, az alulmaradási tágasság konstans volta miatt 
hatása a nyomószilárdság jellemző (karakterisztikus) értékében 
nem mutatkozik. 
Ezért, ha az alulmaradási tágasság konstans, akkor az egyes próbatestek 
vagy minták nyomószilárdság vizsgálati eredményeinek terjedelme ne 
legyen nagyobb, mint a vizsgálati eredmények átlagának 15%-a.  
Az MSZ 4798:2016 szabvány szerint, ha a nyomószilárdság értékek 
terjedelme az átlag 15%-ánál nagyobb, akkor szabad az átlagot és a 
terjedelmet a legnagyobb nyomószilárdság vizsgálati eredmény 
elhagyásával újraszámítani, és ezt az újraszámítást mindaddig (akár két 
próbatest vagy minta vizsgálati értékéig is) folytatni, amíg az 
újraszámított terjedelem egyenlő vagy kisebb lesz, mint az újraszámított 
átlag 15%-a.  
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Ha az alulmaradási tágasság konstans érték,  
- akkor a beton nyomószilárdság szerinti 
megfelelőségének igazolásához az így utolsónak 
újraszámított átlagot kell használni,  
- vagy a beton nyomószilárdság szerinti 
megfelelőségét az eredeti nyomószilárdság vizsgálati 
eredmények tapasztalati szórásának függvényét 
képező alulmaradási tágasság (például λn×stest vagy 
tn×stest) mellett kell ellenőrizni az MSZ 4798:2016 
szabvány 8.2.1.3.2. szakaszának (5) bekezdése alatti 
vagy P2.2.3. szakasza alatti összefüggések 
valamelyikével, például: 

ƒcm,cube,test ≥ (ƒck,cube + tn× scube,test)      N/mm2  



A beton-nyomószilárdság megfelelősége feltételeinek  
– MSZ 4798:2016 szabványbeli –  

kidolgozása során 
az alapvető célkitűzések voltak:  

  
1. Törekvés az Eurocode 2 (MSZ EN 1990, MSZ EN 1992) szabványrendszer 

követelményeihez való közelítésre;  
2. Engedje meg a szabvány, illetve ajánlja a beton nyomószilárdság 

vizsgálati eredmények értékelését 50-50 %-os elfogadási valószínűségi 
szinten 5%-os alulmaradási hányad mellett; 

3. Az 50-50 %-os elfogadási valószínűségi szint (ha alkalmazzák) jelölése  
a nyomószilárdsági osztály jelében, például: C35/45 – AC50 (az AC jel az 
„acceptante characteristic curve” elfogadási jelleggörbére utal);    

4. Hillsdof (Beton-Kalender 1992., Teil I.) és Schnell et al. (Bauingenieur, 
2010. december) féle henger-kocka átszámítási képletek elfogadása; 

5. Egyértelmű megfelelőség igazolási módszerek, vizsgálati eljárások, 
vizsgálati eredmény értékelési számítások alkalmazása. 
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Köszönöm a szíves figyelmüket… 
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