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Az európai szabványok hazai bevezetésének
története 1991-re nyúlik vissza, amikor is
Magyarország a teljes jogú CEN (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. Ez a tagság hazánkat
arra kötelezi, hogy az európai szabványokat a
megjelenést követő hat hónapon belül honosítsa,
és az ellentmondó régi nemzeti szabványokat
visszavonja. Hazánknak ebben nincs lemaradása.
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2004. nyara a régi magyar beton,
adalékanyag stb. termék- és vizsgálati

szabványok visszavonásának az időszaka volt.
A visszavont szabványok helyét

• a megfelelő európai szabványok,
• az európai szabványok magyar  nemzeti

alkalmazási dokumentumai,
• olyan magyar szabványok, amelyeket nem

vontak vissza, vagy amelyek újak, mert
nincsenek európai megfelelőik

• a műszaki előírások és műszaki irányelvek
foglalták el.
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Az új európai betonszabvány kidolgozása 20 évig
tartott, és ezzel párhuzamosan dolgozták ki

az új „Eurocode 2” vasbeton méretezési
szabványsorozatot is,

amelynek egyik-másik tagja már érvényre lépett:
MSZ EN 1992-1-1:2005 és -2:2005
Betonszerkezetek tervezése.

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

MSZ EN 1992-2:2006 Betonszerkezetek tervezése.
2. rész: Hidak
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MSZ EN 1992-1-1:2005 Betonszerkezetek
tervezése.
1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó
szabályok
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MSZ EN 1992-2:2006 Eurocode 2:

Betonszerkezetek tervezése.

2. rész: Hidak
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Az új európai (MSZ EN 206-1:2002) és
nemzeti (MSZ 4798-1:2004) betonszabványt

akkor kell használni, amikor a beton,
vasbeton és feszített vasbeton szerkezetet az
Eurocode 2, illetve az Eurocode 4 európai

szabványsorozat alapján méretezik.
Az MSZ 15022-:1986 szabványok alapján

tervezett elemek vagy szerkezetek betonját
továbbra is a régi, visszavont, de

irodalomként használható MSZ 4719:1982,
MSZ 4720-1…3:1979…1980 betonszabvány

szerint kell ellenőrizni.
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Az MSZ 4798-1:2004 nemzeti
szabvány az MSZ EN 206-1:2002

európai szabvány nemzeti
alkalmazási dokumentuma (NAD).
A NAD elkészítésére az adott elvi

lehetőséget, hogy az európai
szabvány számos követelmény és
döntés megfogalmazását nemzeti

hatáskörbe utalta.
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Például az „Alapkövetelmények a
betonösszetételre” c. szakaszban

olvasható:

„A felhasználás helyén érvényes
ajánlások felsorolhatják a helyi

környezeti körülményekre
megállapított alkalmasságú összetevő

anyagok fajtáit és osztályait.”
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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 NADNAD ADOTT LEHETŐSÉGET.



17

MSZ 4798-1:2004 nemzeti szabvány (NAD)
kidolgozásával nem állunk egyedül, mert

nemzeti alkalmazási dokumentumot
készítettek többek között a
németek (DIN 1045-2:2001)

osztrákok (ÖNORM B 4710-1:2004)
svédek (SS 137003:2002)

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

hivatkozik is.
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Az MSZ 4798-1:2004 szabvány
(NAD) az MSZ EN 206-1:2002

szabvány szövegét
— mint alapszöveget —

teljes egészében megismétli.
Az MSZ 4798-1:2004 szabvány az

MSZ EN 206-1:2002 szabványt
álló betűkkel adja meg, míg

a nemzeti szabályozás szövegét
dőlt betűkkel szerepelteti.
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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
prEN 10138-3:2000 Feszítő acélok.
3. rész: Pászmák
prEN 10138-4:2000 Feszítő acélok.
4. rész: Rudak
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Visszavonási szándék
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Visszavonási szándék
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prEN 10138-2:2000 Feszítő acélok.
2. rész: FeszítőhuzalokFeszítőhuzalok
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MSZ 465:1987 Feszítőpászma feszített
vasbeton szerkezetekhez című magyar
nemzeti szabványt a
prEN 10138-1:2000 Feszítő acélok. 1. rész:
Általános követelmények

és a prEN 10138-3:2000 Feszítő acélok.Feszítő acélok.
3. rész: PászmákPászmák
című európai szabványok fogják felváltani.

Visszavonási szándék
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VISSZAVONVA
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MSZ EN 1008:2003 Keverővíz betonhoz.Keverővíz betonhoz.
A betonkeverékhez szükséges víz mintavétele,
vizsgálata és alkalmasságának meghatározása,
beleértve a betongyártási folyamatból visszanyert
vizet is
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MSZ EN 934MSZ EN 934--2:20022:2002 Adalékszerek betonhozAdalékszerek betonhoz,
habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész:
Betonadalékszerek.Betonadalékszerek. Fogalommeghatározások,
követelmények, megfelelőség, jelölés és címkézés
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Az új európai termékszabványokkal
egyidejűleg, sokszor azokat megelőzve,

új európaiúj európai vizsgálati szabványokvizsgálati szabványok is
megjelennek.

Az új európai vizsgálati szabványok
megjelenését követő hat hónapon belül

az ezekkel azonos tárgyú
magyar nemzeti vizsgálati szabványokat

is visszavonják.
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Előszó
(részletek)

Az európai szabványok teljes körének
bevezetésével a nemzeti szabványállomány
több mint 15 000 szabvánnyal gazdagodott, és
az előző időszakból származó szabványokat
is beleszámítva a nemzeti szabványok száma
22 000 fölé emelkedett.

A korszerű európai szabványok mellett
azonban még több mint 7000 tiszta magyar
szabvány is szerepel a nyilvántartásban,
amelyeknek jelentős része ma már nem felel
meg az elvárásoknak.
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A rendezés szándékával hozta meg a
Szabványügyi Tanács a szükséges
intézkedéseket tartalmazó

5/2003. SZT határozatát.

A határozat értelmében a Szabványügyi
Tanács 2003. május 1-jei határidővel
visszavonja 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 bárkinekbárkinek
módjában áll a visszavont szabványokmódjában áll a visszavont szabványok
műszaki tartalmát alkalmazniműszaki 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 részesítivédelemben részesíti az elavult (? K.T.)
szabványokban lévő műszaki értékeket.
Az MSZT felelősséggel tartozik a magyarfelelősséggel tartozik a magyar
műszaki kultúra szerves részét képezőműszaki kultúra szerves részét képező
örökség ápolásáért és gondozásáért,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 206-1:2002 és
MSZ 4798-1:2004 betonszabvány,
az adalékanyag szabványok stb.,

alkalmazása
— mint minden szabványé

a nemzeti szabványosításról szóló
1995. évi XXVIII. törvény

értelmében  —
önkéntes.
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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 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.I. FÜGGELÉKFÜGGELÉK
Alapvető követelmények ▬►
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FÜGGELÉKFÜGGELÉK
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
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Az EN 206-1:2000 forrásszabvány
nem harmonizált szabvány,

következésképpen az
MSZ EN 206MSZ EN 206--1:20021:2002 és az

MSZ 4798MSZ 4798--1:20041:2004 szabvány
sem harmonizált szabvány.

A beton összetevőinek szabványai
harmonizált szabványok.
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Zúzottkőbetonok
esetén a zúzottkő adalékanyag megfelelősége

tekintetében figyelembe kell vennünk az
ÚT 2-3.601-2:2008

új útügyi műszaki előírást is,
amely összhangban áll az európai

betonadalékanyag (MSZ EN 12620:2006)
szabvánnyal, sőt az MSZ EN 206-1:2002

európai betonszabvány MSZ 4798-1:2004
magyar nemzeti alkalmazási
dokumentumával (NAD) is.
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Az új ÚT 2ÚT 2--3.6013.601--2:20082:2008
új zúzottkő útügyi műszaki előírás

követi az
• MSZ EN 13242:2003MSZ EN 13242:2003 (adalékanyag kötőanyag
nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz),
• MSZ EN 13285:2003MSZ EN 13285:2003 (kötőanyag nélküli
keverékek),
• MSZ EN 12620:2006MSZ EN 12620:2006 (beton adalékanyag)
európai szabványokat,

és összhangban áll az
MSZ 4798MSZ 4798--1:20041:2004 (NAD az MSZ EN 206-1:2002
szabványhoz) betonszabvánnyal.
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Bontási hulladék újrahasznosítása
betonadalékanyagként
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A fib MT (Nemzetközifib MT (Nemzetközi
Betonszövetség MagyarBetonszövetség Magyar

Tagozata)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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KÖSZÖNÖM A SZÍVES
FIGYELMÜKET


