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Az építmények szerkezeti osztálya az  
MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány –  
„Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése.  
1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó 
szabályok” – 4.4.1.2. szakasza szerinti fogalom.  

A szerkezeti osztályok tulajdonképpen tartalom 
nélküliek, a betonfedés szükséges mértékéről 
adnak tájékoztatást, amely kihat többek között 
az adalékanyag névleges legnagyobb 
szemnagyságának megengedhető mértékére.  
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Az MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2 szabvány a vasbeton és feszített 
vasbeton szerkezeti elemek betonja szükséges betonfedésének 
meghatározása során a szerkezeti osztályt  

a) a tervezési élettartam  
b) a környezeti osztály  

függvényében veszi tekintetbe. 
 
Tervezési élettartam 
A tervezési élettartam előírt, követelmény érték. Időtartam, amely alatt 
elvárják, hogy a szerkezetbe épített beton megfelelő fenntartás mellett, 
de jelentős javítási munkák nélkül, tervezett rendeltetésének 
megfelelően használható. 
 
Használati élettartam 
A használati élettartam tényleges, tapasztalati érték. Időtartam, amely 
alatt a szerkezetbe épített beton megfelelő fenntartás mellett, de 
jelentős javítási munkák nélkül, tervezett rendeltetésének megfelelően 
használható. A tartós beton használati élettartama nagyobb, vagy 
legalább akkora, mint a tervezési élettartam. 
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Tartósság, tartós beton, tartós építmény 
Tartósnak tekintjük az építményt, ha a tervezési élettartam alatt az előirányzott 
fenntartás mellett, jelentős javítási munkák nélkül, a rendeltetésének megfelelően, 
kellő biztonsággal használható. Tartós beton, vasbeton és feszített vasbeton 
építmény, illetve szerkezet csak kellően tömör tartós betonból, vasbeton és 
feszített vasbeton esetén megfelelő betonfedéssel készíthető. 
Tartós a beton, ha használati élettartama nagyobb, vagy legalább akkora, mint a 
tervezési élettartama. A tartós beton készítésének feltétele az MSZ 4798:2016 és  
MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvány szerint a környezeti osztályok követelményének 
teljesítése, a megfelelő betonösszetétel, névleges betonfedés, tömörség és 
szilárdság.  
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Tervezési élettartamok az MSZ EN 1990:2011 szabvány alapján 

Tervezési 
élettartam 

osztály 

Előírt 
tervezési 
élettar-
tam, év 

Példák 

1. 10 

Ideiglenes tartószerkezetek. Az olyan 
tartószerkezeteket vagy azok részeit, amelyek 
újrafelhasználás céljából szétszerelhetők, és 
várhatóan újra fel is fogják használni, nem helyes 
ideiglenes szerkezetnek tekinteni. Nem szabad 
ideiglenes tekinteni az olyan kiegészítő szerkezeteket 
(például autópálya melletti, közel álló zajvédő 
falelemeket), amelyek cseréje a forgalom leállításával 
jár.  

2. 10-25 Cserélhető tartószerkezeti részek, például darupálya 
tartók, saruk. 

3. 15-30 Mezőgazdasági és hasonló tartószerkezetek. 

4. 50 Épületek tartószerkezetei és egyéb szokásos 
tartószerkezetek. 

5. 100 Monumentális épületek tartószerkezetei, hidak és 
más építőmérnöki szerkezetek. 
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Monumentális épületek 
Az MSZ EN 1990:2011 tartószerkezet tervezési szabvány 
2.1. táblázatában a 100 év tervezési élettartamú (5. osztály) 
építmények egyik példájaként szereplő kifejezés, 
amelyben a monumentális jelző korántsem az 
épületszerkezetek vagy épületek óriási, hatalmas 
méreteire, hanem – a hidakhoz és más építőmérnöki 
szerkezetekhez hasonlóan – az épületek, illetve 
építmények jelentőségére, értékére, tartósságára utal.     
 
Környezeti osztály 
A beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezeteket érő 
környezeti hatások osztálya, amelyek hatását a tartós 
szerkezetnek az üzemszerű használat és megfelelő 
karbantartás mellett, de jelentős javítási munkák nélkül a 
tervezési élettartam alatt, illetve azon túl is károsodás 
nélkül kell viselnie. 
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Szerkezeti osztályok 
táblázatainak 
áttekintő ábrája  
A körben lévő számok 
a feltétel-csoportok 
sorszámai.  
Az ábra jobboldala 
lényegében a 
korszerű telepített 
üzemben 
előregyártott 
vasbeton vagy 
feszített vasbeton 
szerkezeti elemek és 
termékek betonjára, 
az ábra bal oldala 
lényegében a monolit 
vasbeton 
szerkezetek betonjára 
és az építéshelyen 
előregyártott vasbeton 
vagy feszített 
vasbeton szerkezetek 
és szerkezeti elemek 
betonjára vonatkozik.   
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Lemezalakú szerkezeti elem 
A lemezalakú szerkezeti elemek olyan hajlításra 
igénybevett sík felületek, amelyekre a felület 
síkjára merőleges terhelés hat. A lemezalakú 
szerkezeti elemek kisebb támaszköze  
a lemez vastagságának legalább kétszerese,  
és szélessége a lemez vastagságának legalább 
négyszerese.  
(Lohmeyer, G. – Ebeling, K. – Bergmann, H.: 
Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – 
Ausführung. Vieweg + Teubner Verlag. Wiesbaden, 
2010.)  
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 jelű -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése nem kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton nem lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály nem nagyobb legalább  
  két fokozattal a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 - az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm. 
Tervezési élettartam: < 50 év Szerkezeti osztály:  S3 
Tervezési élettartam: 50 év Szerkezeti osztály: S4 
Tervezési élettartam: 100 év Szerkezeti osztály: S6 

ha a környezeti osztályhoz tartozó „erőtani” nyomószilárdsági osztály legfeljebb a következő: 
Környezeti osztály X0v(H) XC1 XC2 XC3  XC4 
Az „erőtani” 
nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb 

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 

Környezeti osztály XD1, XS1  XD2, XD3, XS2, XS3 XF1 XF2 XF2(H) 

Az „erőtani” 
nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb 

C35/45 C40/50 C35/45 C30/37 C40/50 

Környezeti osztály XF3 XF3(H) XF4 XF4(H) XA1, XA2 

Ha az „erőtani” 
nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb 

C35/45 C45/55 C35/45 C45/55 C35/45 

Környezeti osztály XA3  XA4(H), XA5(H) XA6(H) XK1(H) XK2(H) 
Az „erőtani” 
nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb 

C40/50 C35/45 C40/50 C35/45 C40/50 

Környezeti osztály XK3(H) XK4(H) XV0(H) XV1(H) XV2(H), XV3(H) 

Az „erőtani” 
nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb 

C45/55 C50/60 C30/37 C30/37 C35/45 
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 jelű -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése nem kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály nem nagyobb legalább  

 két fokozattal a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm.  
 jelű  -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton nem lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály nem nagyobb legalább  

 két fokozattal a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm.   
Tervezési élettartam: < 50 év Szerkezeti osztály:  S2 
Tervezési élettartam: 50 év Szerkezeti osztály: S3 
Tervezési élettartam: 100 év Szerkezeti osztály: S5 

ha a környezeti osztályhoz tartozó „erőtani” nyomószilárdsági osztály legfeljebb a következő: 

Környezeti osztály X0v(H) XC1 XC2 XC3  XC4 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 

Környezeti osztály XD1, XS1  XD2, XD3, XS2, XS3 XF1 XF2 XF2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C35/45 C40/50 C35/45 C30/37 C40/50 

Környezeti osztály XF3 XF3(H) XF4 XF4(H) XA1, XA2 

Ha az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebbb C35/45 C45/55 C35/45 C45/55 C35/45 

Környezeti osztály XA3  XA4(H), XA5(H) XA6(H) XK1(H) XK2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C40/50 C35/45 C40/50 C35/45 C40/50 

Környezeti osztály XK3(H) XK4(H) XV0(H) XV1(H) XV2(H), XV3(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C45/55 C50/60 C30/37 C30/37 C35/45 
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 jelű  -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály nem nagyobb legalább  

 két fokozattal a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és  
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm.  
Tervezési élettartam: < 50 év Szerkezeti osztály:  S1 
Tervezési élettartam: 50 év Szerkezeti osztály: S2 
Tervezési élettartam: 100 év Szerkezeti osztály: S4 

ha a környezeti osztályhoz tartozó „erőtani” nyomószilárdsági osztály legfeljebb a következő: 

Környezeti osztály X0v(H) XC1 XC2 XC3  XC4 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 

Környezeti osztály XD1, XS1  XD2, XD3, XS2, XS3 XF1 XF2 XF2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C35/45 C40/50 C35/45 C30/37 C40/50 

Környezeti osztály XF3 XF3(H) XF4 XF4(H) XA1, XA2 

Ha az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C35/45 C45/55 C35/45 C45/55 C35/45 

Környezeti osztály XA3  XA4(H), XA5(H) XA6(H) XK1(H) XK2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C40/50 C35/45 C40/50 C35/45 C40/50 

Környezeti osztály XK3(H) XK4(H) XV0(H) XV1(H) XV2(H), XV3(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legfeljebb C45/55 C50/60 C30/37 C30/37 C35/45 
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 jelű  -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése nem kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton nem lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály legalább két fokozattal 

 nagyobb a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm.  
Tervezési élettartam: < 50 év Szerkezeti osztály:  S2 
Tervezési élettartam: 50 év Szerkezeti osztály:  S3 
Tervezési élettartam: 100 év Szerkezeti osztály: S5 

ha a környezeti osztályhoz tartozó „erőtani” nyomószilárdsági osztály legalább a következő: 

Környezeti osztály X0v(H) XC1 XC2 XC3  XC4 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C40/50 

Környezeti osztály XD1, XS1  XD2, XD3, XS2, XS3 XF1 XF2 XF2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C40/50 C45/55 C40/50 C35/45 C45/55 

Környezeti osztály XF3 XF3(H) XF4 XF4(H) XA1, XA2 

Ha az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C40/50 C50/60 C40/50 C50/60 C40/50 

Környezeti osztály XA3  XA4(H), XA5(H) XA6(H) XK1(H) XK2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C45/55 C40/50 C45/55 C40/50 C45/55 

Környezeti osztály XK3(H) XK4(H) XV0(H) XV1(H) XV2(H), XV3(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C50/60 C55//67 C35/45 C35/45 C40/50 
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 jelű -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése nem kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály legalább két fokozattal 

 nagyobb a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm.  
 jelű  -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton nem lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály legalább két fokozattal 

 nagyobb a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm.  
Tervezési élettartam: < 50 év Szerkezeti osztály:  S1 
Tervezési élettartam: 50 év Szerkezeti osztály:  S2 
Tervezési élettartam: 100 év Szerkezeti osztály: S4 

ha a környezeti osztályhoz tartozó „erőtani” nyomószilárdsági osztály legalább a következő: 

Környezeti osztály X0v(H) XC1 XC2 XC3  XC4 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C40/50 

Környezeti osztály XD1  XD2, XD3 XF1 XF2 XF2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C40/50 C45/55 C40/50 C35/45 C45/55 

Környezeti osztály XF3 XF3(H) XF4 XF4(H) XA1, XA2 

Ha az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C40/50 C50/60 C40/50 C50/60 C40/50 

Környezeti osztály XA3  XA4(H), XA5(H) XA6(H) XK1(H) XK2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C45/55 C40/50 C45/55 C40/50 C45/55 

Környezeti osztály XK3(H) XK4(H) XV0(H) XV1(H) XV2(H), XV3(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C50/60 C55//67 C35/45 C35/45 C40/50 
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 jelű -  a beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése kiemelt szintű és 
feltétel- - a beton lemezalakú szerkezeti elem részére készül és 
csoport -  az erőtani számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztály legalább két fokozattal 

 nagyobb a környezeti osztály szerint szükséges nyomószilárdsági osztálynál és 
 -  az adalékanyag legnagyobb szemnagysága legfeljebb 32 mm. 
Tervezési élettartam: < 50 év Szerkezeti osztály:  S1 
Tervezési élettartam: 50 év Szerkezeti osztály:  S1 
Tervezési élettartam: 100 év Szerkezeti osztály: S3 

ha a környezeti osztályhoz tartozó „erőtani” nyomószilárdsági osztály legalább a következő: 

Környezeti osztály X0v(H) XC1 XC2 XC3  XC4 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C40/50 

Környezeti osztály XD1  XD2, XD3 XF1 XF2 XF2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C40/50 C45/55 C40/50 C35/45 C45/55 

Környezeti osztály XF3 XF3(H) XF4 XF4(H) XA1, XA2 

Ha az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C40/50 C50/60 C40/50 C50/60 C40/50 

Környezeti osztály XA3  XA4(H), XA5(H) XA6(H) XK1(H) XK2(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C45/55 C40/50 C45/55 C40/50 C45/55 

Környezeti osztály XK3(H) XK4(H) XV0(H) XV1(H) XV2(H), XV3(H) 

Az „erőtani” nyomószilárdsági 
osztály, legalább C50/60 C55//67 C35/45 C35/45 C40/50 
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Összefoglalás  
A szerkezeti osztályok tulajdonképpen tartalom nélküliek, a tervezési 
élettartam függvényében a betonfedés környezeti hatások miatt 
szükséges legkisebb betonfedés (cmin,dur) mértékét határozzák meg. 
A vasbeton és feszített vasbeton szerkezeteket, szerkezeti elemeket 
szerkezeti osztályba kell sorolni, az acélbetétet nem tartalmazó 
szerkezetek, szerkezeti elemek nem sorolandók szerkezeti osztályba. 
A szerkezeti osztály függvénye a beton tervezési élettartamának. 
Az 50 év tervezési élettartamú, a környezeti osztályokhoz tartozó 
nyomószilárdsági osztályú betonok az S4 szerkezeti osztályba 
sorolandók, és ez a tervezési élettartam – szerkezeti osztály társítás mint 
„alapeset” viszonyítási alapként szolgál.  
Ha beton- és szerkezetgyártás minőségellenőrzése kiemelt szintű, vagy a 
beton lemezalakú szerkezeti elem részére készül, vagy a beton erőtani 
számítás szerint szükséges („erőtani”) nyomószilárdsági osztálya 
legalább két fokozattal nagyobb a környezeti osztály szerint szükséges 
nyomószilárdsági osztálynál, akkor a szerkezeti osztály fokozatát az 
„alapeset”-hez viszonyítva módosítani szabad. 
Kiemelt szintű minőségellenőrzés alatti gyártásnak általában a telepített 
üzemi előregyártás tekinthető. 



Kausay 18 

Az előírt névleges betonfedés (cnom)  
az előírt legkisebb betonfedés (cmin) és  
a kötelező ráhagyás (Δcdev, a „dev” index az 
eltérésre „deviation” utal)  
összege:                 cnom = cmin + Δcdev 
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Az előírt legkisebb tartóssági betonfedések (cmin,dur) külön védelemmel 
el nem látott, MSZ EN 10080:2005 szerinti hegeszthető betonacélok 
esetén az MSZ 4798:2016 és MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvány szerint  

Szer-
kezeti 

osz-tály 

Környezeti osztály 

X0v(H) XC1 
XC2 
XC3 

XV0(H) 

XC4  
XF1 

XV3(H)  

XD1 
XS1 
XF2 
 XF3 
XA1 

XK1(H) 

XD2, XS2 
XF2(H) 
XF3(H) 

XF4, XA2 
XA4(H) 
XK2(H) 

XD3, XS3 
XF4(H) 
 XA3 

XA5(H) 
XV2(H) 
XK3(H) 

XA6(H) 
XK4(H) 

Előírt legkisebb tartóssági betonfedés (cmin,dur), mm 
S1 10 10 10 15 20 25 30 35 
S2 10 10 15 20 25 30 35 40 
S3 10 10 20 25 30 35 40 45 
S4 10 15 25 30 35 40 45 50 
S5 15 20 30 35 40 45 50 55 
S6 20 25 35 40 45 50 55 60 

Megjegyzés:  
- XN(H), X0b(H) és XV1(H) környezeti osztályú betonból vasbeton szerkezetet készíteni nem 

szabad (MSZ 4798:216 szabvány N melléklete), ezért jele ebben a táblázatban nem szerepel. 
- Vasbeton szerkezet készítéséhez legalább C20/25 nyomószilárdsági osztályú betont kell 

alkalmazni.  
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Az előírt legkisebb tartóssági betonfedések (cmin,dur)  
prEN 10138-1:2000 szerinti feszítőacélok esetén az MSZ 4798:2016 és 
MSZ 4798:2016/2M:2018 szabvány szerint   

Szer-
kezeti 
osz-
tály 

Környezeti osztály 

XC1 
XC2 
XC3 

XV0(H) 

XC4  
XF1 

XV3(H)  

XD1 
XS1 
XF2 
 XF3 
XA1 

XK1(H) 

XD2 XS2 
XF2(H) 
XF3(H) 

XF4, XA2 
XA4(H) 
XK2(H) 

XD3 
XS3 

XF4(H) 
 XA3 

XA5(H) 
XK3(H) 

XA6(H) 
XK4(H) 

Előírt legkisebb tartóssági betonfedés (cmin,dur), mm 
S1 15 20 25 30 35 40 45 
S2 15 25 30 35 40 45 50 
S3 20 30 35 40 45 50 55 
S4 25 35 40 45 50 55 60 
S5 30 40 45 50 55 60 65 
S6 35 45 50 55 60 65 70 

- XN(H), X0b(H), X0v(H), XV1(H) és XV2(H) környezeti osztályú betonból feszített 
vasbeton szerkezetet készíteni nem szabad (MSZ 4798:216 szabvány  
N melléklete), ezért jelük ebben a táblázatban nem szerepel. 
- Feszített vasbeton szerkezet készítéséhez általában legalább C30/37, de 
inkább legalább C35/45 nyomószilárdsági osztályú betont kell alkalmazni.  
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Kiemelt szintű minőségellenőrzés mellett gyártott előregyártott vasbeton termékek előírt legkisebb tartóssági 
betonfedése (cmin,dur) mm-ben, a korrózióvédelem érdekében, az MSZ EN 13369:2013 szabvány A melléklete, 
valamint az MSZ 4798:2016 és MSZ4798:2016/2M:2017 szabvány N melléklete szerint 

M
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20
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16
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M
SZ

 
47

98
:2

01
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2M
:2

01
8 

Betonacélok 
lemezben 

Betonacélok  
egyéb szerkezetben 

Előfeszített betétek lemez 
szerkezetben 

Előfeszített betétek egyéb 
szerkezetben 

≥ C0 < C0 ≥ C0 < C0 ≥ C0 < C0 ≥ C0 < C0 
A feltétel csoport jele, a szerkezeti osztály 50 év tervezési élettartam esetén (S…)   

 S1  S2  S2  S3  S1  S2  S2  S3 
MSZ 4798 NAD N1. táblázat MSZ 4798 NAD N2. táblázat 

Környezeti feltételek az előregyártásban 
és környezeti osztály 

Nyomószilárdsági osztály (Cmin és C0) 
és előírt legkisebb tartóssági betonfedés (cmin,dur), mm 

(B) 
XC1 XC1 Cmin = C20/25     C0 = C30/37 

10 10 10 10 15 20 15 20 
(C) 

XC2, XC3 XC2, XV0(H) Cmin = C25/30     C0 = C35/45 
10 15 15 20 20 25 25 30 

(C) XC3 Cmin = C30/37     C0 = C40/50 
10 15 15 20 20 25 25 30 

(D) 
XC4 XC4, XF1, XV3(H) Cmin=C30/37     C0 = C40/50 

15 20 20 25 25 30 30 35 

 (E) XF2  Cmin = C25/30     C0 = C35/45 
20 25 25 30 30 35 35 40 

(E) 
XD1, XS1 

XD1, XS1, XF3, XA1, 
XK1(H) 

Cmin = C30/37     C0 = C40/50 
20 25 25 30 30 35 35 40 

(F)  
XD2, XS2 XF4, XA2, XA4(H), Cmin = C30/37     C0 = C40/50 

25 30 30 35 35 40 40 45 

(F) XD2, XS2, XF2(H), 
XK2(H) 

Cmin = C35/45    C0 = C45/55 
25 30 30 35 35 40 40 45 

(F) XF3(H)  Cmin = C40/50     C0 = C50/60 
25 30 30 35 35 40 40 45 

 (G) XA5(H), 
XV2(H) 

Cmin = C30/37     C0 = C40/50 
30 35 35 40 40 45 45 50 

(G) 
XD3, XS3 XD3, XS3, XA3 Cmin = C35/45     C0 = C45/55 

30 35 35 40 40 45 45 50 

(G) XF4(H), XK3(H) Cmin = C40/50     C0 = C50/60 
30 35 35 40 40 45 45 50 

(H) XA6(H) Cmin = C35/45     C0 = C45/55 
35 40 40 45 45 50 50 55 

(H) XK4(H) Cmin = C45/55     C0 = C55/67 
35 40 40 45 45 50 50 55 



Kausay 22 

Megjegyzések az előző táblázathoz:  
A táblázatban szereplő < C0 előírt legkisebb tartóssági betonfedés (cmin,dur) értékek 
az MSZ 4798:2016 szabvány NAD N1., illetve NAD N2. táblázatában található 
értékeknél 5 mm-rel kisebbek, mert míg az utóbbiak monolit vagy helyszíni 
előregyártott betonok (nincs kiemelt szintű minőségellenőrzés) esetén, addig e 
táblázatbeliek telepített előregyártott üzemben, kiemelt szintű minőségellenőrzés 
mellett készült szerkezeti elemek betonjára érvényesek.   
A Cmin az előregyártott vasbeton, illetve feszített vasbeton termékek környezeti 
osztályához tartozó legkisebb előírt beton nyomószilárdsági osztály, a C0 a 
környezeti osztály szerint előírtnál (Cmin) legalább kettővel nagyobb 
nyomószilárdsági osztály. Ha a betont fagyhatás (XF, XF(H) környezeti osztály) vagy 
kémiai hatás (XA, XA(H) környezeti osztály) éri, akkor a beton összetételét különös 
gonddal kell megtervezni. 
Vasbeton szerkezet készítéséhez legalább C20/25 nyomószilárdsági osztályú 
betonra van szükség, feszített vasbeton szerkezet készítéséhez általában legalább 
C30/37, de inkább legalább C35/45 nyomószilárdsági osztályú betont kell 
alkalmazni.  
Vasbeton szerkezetet XN(H), X0b(H) és XV1(H) környezeti osztályú betonból 
készíteni nem szabad (MSZ 4798:216 szabvány N melléklete), ezért ebben a 
táblázatban nem szerepel. 
Feszített vasbeton szerkezetet XN(H), X0b(H), X0v(H), XV1(H) és XV2(H) környezeti 
osztályú betonból készíteni nem szabad (MSZ 4798:216 szabvány  
N melléklete) 
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Köszönöm szépen a szíves figyelmüket 
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