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Tervezett beton es eldirt
osszetdtelf beton

Valamennyi k0rnyezeti
osztdly

Mit jelent a,,4" m6dozatT
. el kell v€gezni a term6k els6 tipus vizsg6-

1at6t (pr6bakever6s);
. iizemi gy6rt6sellen6rz6st kell miikcidtetni.

(a gyhrto saj6t maga v6gzi arendszer feliil-
vrzsg|latdt);

Tan0sitiis n€lki.il kaiisftdsrsal vagy: ftades.. l
dtvdteli vizsgdlattal

dr. Tariczky Zsuzsanna
A BME Epiteszmernoki Karan vegzett. dok-
tori disszertaciojat a helyszini nagyszil6rd-
sagu betonok technol6giai kdrd6sei16l irta.
A Hid6pit6 Zrt. min6sdg-ellenorz6si vezet6je
illetve betontechnol6gusa volt, jelenleg mri-
szaki fdtanacsosa.

. a gyirt6, szSllit6 ,,gydrt6i, szfillit6i megfe-
lel6s6gi nyilatkozatot" ad ki;

. azMSZ 4798-1:2004 9. pont szerint, nyi-
lalko zathnak me g alapo zott s 6g6t bizony ita-
nia kell.

Mit jelent a,, 2+" m6dozat?
. el kell v€gezni a term6k els6 tipus vizsg6-

1at5t (pr6bakever6s);
. iizemi gyrirt6sellen6rz6st kell miikcidtetni

(fiiggetlen, kijel<ilt szervezet v6gzi a rend-
szer feliilvizs g6latit, folyamatos feliigye-
lettel, 6s 6rt6ke16s alapjhn ad ki tanfsit6st);

. a gyint6, a szSllit6 (a tanfsit6s alapj6n)

,,Megfelel6s6gi tanisitv6nyt" ad kt az NISZ
4798-1:2004 9. pont szerint.

A szabv6ny el6ir6sainak megfelel6 gydrt6s-
k6zi elIen6rz1si rendszerrel kell rendelkez-
niiik.
A rendszert teh6t meg kell szervezni, 6s mii-
kodtetni kell a gy6rt6skcizi ellendrz6s k6zi-
konyve alapjin, amely az el6irt kcivetelm6-
nyeknek me gfelel6 betonok el6|llitSsShoz
sziiks6ges minden int6zked6st mag6ban fog-
1a1, 6s osszefoglalja a beton min6s6g6t befo-
1y5sol6 munk6kat irhnyit6 6s igazol6 <isszes

Betoniizemek f igyelem !

Uj feladatok
Az el6frdsok szi gorod nak, szab6lyozottabbf
valik a betoneloal lfto tev6kenysdg,

Betoniizemeink azMSZ EN 206-1 6s alkal-
maz|si felt6telei Magyarorsz|gon, az MSZ
4198-l: 2004 eur6pai betonszabv6ny megje-
len6s6ig azMSZ 4719 1982 6sMSZ 4720
szabv 6ny sor ozat el6ir 6sai szerint 6rtelmezt6k
a betonokkal szemben t6masztott kovetelm6-
nyeket, avizsgillatokat 6s az 6fi6ke16st.
A szabv 6ny megj elen6s6vel azonban a gy 6r -

t6k felel6ss6ge megn6tt. Term6keik megfe-
1e16s6g6t sajdt ellen6rz6,si 6s tanusit6si kcite-
iezetts6g mellett, a megrendel6i fiiggetlen
e1len6rz6snek is igazolnia kell, mert forga-
lomba hozni, be6piteni csak megfelel6s6gi
igazol6ssal rendelkez6, 6pit6si c6lra alkalmas
term6ket szabad.
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A megfelel6s 69 igazolfls|nak m6dozat6t a
3 I 2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet,
amely az 6pit6si term6kek miiszaki kcivetelm6-
nyeinek, me gfelel6 s6 gi gazolilstmak, valamint
forgalomba ho zatalfutak 6 s felhaszn6l 5s Snak
r6szletes szab6lyak6l sz6l, qa eI6. Aterm6kek
miiszaki specifik6ci6ja tafialmazza a meg-
felel6s6gigazol6s m6dj6t. Beton eset6n az
MSZ 4798-l:2004 Beton szabv6nv szeirfi ez
4 vagy 2+ a rendszer.

IVegfelel6s6gigazoldsi m6dozalok beton eset6n
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