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Kutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztés

4. A mûtárgy általános adatai
Átvezetett út, érintett szelvény:

6707 j. Balatonújlak - Balatonke-
resztúr összekötõút, 2+799 km
szelvény.
Áthidalt akadályok: M-7 autópálya.
Keresztezés szöge: kb. 85 .
A híd geometriai adatai:
• A csatlakozó 6707-es út elkerülõ

szakasz koronaszélessége 12,00 m.
• Híd hosszirányú támaszközeinek

beosztása: kb. 11,00+18,00+18,00+
13,00 m.

• Híd keresztmetszeti beosztása:
0,565+11+0,565=12,13 m.

• Oldalesés: 6 % egy irányban.
• Magassági vonalvezetés: esik Ba-

latonújlak felé 2,43 % - 0,72 %-ig.
• Vízszintes vonalvezetés: a hídten-

gely R=300 m sugarú ívben fek-
szik, a hídtengely és az autópálya
tengely 85,36 -os szöget zárnak
be. Az alátámasztások az autó-
pálya tengellyel párhuzamosak,
ez azt jelenti, hogy metszéspont-
jukban a körívvel különbözõ szö-
gekkel csatlakoznak az érintõhöz.

A híd teherbírása: az 5/2004 MFSZ
szerint MSZ ENV 1991-3 (Eurocode
1.) szerinti terhekre (3 db ikerten-
gely és sávonként változó megoszló
terhelés) és teherkombinációkra.
A híd szerkezeti rendszere: 5 tá-
maszú, 4 bordás, egy ütemben be-
tonozott, helyszínen feszített C50/60

monolit vasbetonra tervezett fel-
szerkezet (5. ábra), egyedi monolit
C35/40 pillérekkel és hídfõkkel,
valamint a hídfõknél és a pillérnél
C25/35-ös síkalapozással.

A felszerkezetet „interne“ csúszó-
feszítéssel feszítettük meg hosszirány-
ban, a hídfõk mögé vizsgálókamrát
terveztünk be. Az állandó és hasz-
nálati terhek alatti nyomás igénye
miatt elengedhetetlenül szükséges a
keresztirányú feszítés alkalmazása,
amit szintén csúszó-pászmás feszí-
téssel értünk el.

5. Az S65 számú aluljáró meg-
építése
Az S65 jelû aluljáró NSZ/NT

betonból készült utófeszített vas-
beton szerkezet betonozásához
külön Betontechnológiai Utasítást
készítettünk. A beton összetételérõl
a 4. táblázat tájékoztat. Összesen

Betontechnológia

Az S65 aluljáró felszerkezete
nagy teljesítõképességû
betonból II.
DR. FARKAS JÁNOS - KOCSIS ILDIKÓ - NÉMETH IMRE - BODOR JENÕ - BÁN LAJOS

tervezõ - betontechnológus - vezérigazgató - fõépítésvezetõ - fõmérnök

MAHÍD 2000 Zrt. 

Az M7 autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr szakaszán az S65 jelû
aluljáró felszerkezetét nagyszilárdságú, nagy teljesítõképességû betonból
készítették el. A cikk I. része bemutatta a kutatási programot, a
laboratóriumi kísérleteket, a keverõtelepi próbakeveréseket, próbabe-
építéseket, az eredmények értékelését. A mostani, II. részben ismertetjük
az S65 mûtárgy paramétereit, az építési technológiát, a kivitelezési
tapasztalatokat, az ilyen beton alkalmazásának elõnyeit.

Kulcsszavak: NSZ/NT beton, szigetelés nélküli híd, nagy szilárdságú
beton, nagy teljesítõképességû beton, tartósság

Megnevezés Tömeg% Térfogat%
Terfogat

[dm3]
Tömeg [kg]

OH 0/4 39 40 278 735

UKZ 5/12 19 18 125 357

OK 8/16 41 42 292 772

Adalékanyag összesen 696 1864

Cement CEM II/A-S 42,5 N 136 420

Szilika szuszpenzió 6 36 50

Víz 115 115

Adalékszer

Folyósító 1,7 6,4 7,1

Kötéskésleltetõ 0,3 1,1 1,3

Levegõ 10

Összesen 1000 2457

Víz/cement tényezõ 0,35

4. táblázat   1 m3 tömör beton tervezett összetétele

5. ábra   A híd felszerkezetének mintakeresztmetszete 
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484 m3 ilyen betont építettünk be.
Az építés helyszínén a mixerben

lévõ betonkeverékhez 0,9 kg/m3

polipropilén szálat adagoltunk.
Konzisztenciát a keverõtelepeken,
valamint az építés helyszínén a
fibrin szál adagolása elõtt és után is
mixerenként mértük. A beépített
friss beton hõmérséklete 20-25 C
között volt.
A feszítés idõpontjának meghatáro-
zásához 15 cm élhosszúságú kocka
alakú próbatesteket készítettünk a
beton 48, 60 és 72 órás nyomó-
szilárdságának vizsgálatára. A pró-
batesteket a betonozás kezdetén,
közepén és végén vett mintákból
készítettük. A nyomószilárdság
alakulásának vizsgálatára 5, 7, 14,
28 és 90 napos korban készítettünk
próbatesteket, amelyeket a törésig
20±5 C hõmérsékletõ vízben tárol-
tuk.

A 48, 60 és 72 órás valamint az
5, 7 és 14 napos nyomószilárdság
vizsgálati eredményeket az 5. táb-
lázat tartalmazza.

A beton minõsítéséhez minden
megkezdett 50 m3 betonból 1 so-
rozat (5 db 15-ös kocka) próbatest
készült. A vizsgálati eredmények a
6. táblázatban találhatók.

Ha a beton minõsítését az ÚT
szerint végezzük, akkor a beton C
55/67 szilárdsági osztálynak felel
meg.

Ha a beton szilárdságát az EN
szerint a gyártás kezdeti idõszakára

értékeljük, akkor a beton C 60/75
szilárdsági osztálynak felel meg.

A beton nyomószilárdsága az
elvárásoknak megfelelõen alakult.
Ha összehasonlítjuk a kísérlet folya-
mán végzett vizsgálatokat látható,
hogy a beton nyomószilárdsága
egyenletesen teljesíti az EN szerinti
C60/75 szilárdság osztály követel-
ményét.

A nagy teljesítõképességû beton
tartósságát a vízzáróság, fagyálló-
ság, kopásállóság, fagy- és olvasztó-
só-állóság és a beton klorid-ionok
behatolásával szembeni ellenálló
képesség vizsgálatával igazoltuk. A
vízzáróság vizsgálatánál a legna-
gyobb vízbehatolás mélysége 7 mm

volt, a beton vízzárósága megfelelt
az XV3(H) környezeti osztály köve-
telményének. A 3 %-os NaCl oldat-
ban történõ 150 ciklusos fagyasztási
vizsgálat után a nyomószilárdság
csökkenés 0,93 %, a tömegveszteség
0,07 % volt, a beton az XF4  kör-
nyezeti osztály követelményeinek
megfelelt. Kopásállóság szempont-
jából a beton megfelel az XK4(H)
követelményeinek, vizsgálatkor a
térfogatveszteség száraz koptatás
esetén 2341 mm3, nedves koptatás
esetén 2095 mm3 volt. A fagyállóság
és olvasztósó állóság vizsgálatánál a
tömegveszteség átlagértéke 243,7
g/m2, a legnagyobb egyedi érték
pedig 254,4 g/m2 volt, a beton
megfelelt az XF4  környezeti osztály
követelményeinek. A beton klorid-
ionok behatolásával szembeni el-
lenálló képesség vizsgálatánál a
legnagyobb áthatolt töltésmennyi-
ség 332,6 Coulomb volt , a beton a
II. „nagyon kevés“  kategóriába so-
rolható.

5.1 A próbabeépítések tapaszta-
latai kivitelezési szempontból
Összesen három helyen történt

hídszerkezetbe történõ próbabeépí-
tés az alábbiak szerint
• 2 db kiegyenlítõ lemez
• 1 db híd pályalemez
5.1.1 Próbabeépítés kiegyenlítõ

lemezen
Az elsõ két próbabeépítés célja

fõként a beton hosszabb szállítás
utáni viselkedésének, pumpálható-
ságának, tömöríthetõségének vizs-
gálata volt.

Megállapítható, hogy a beton
terüléssel mért konzisztenciája a 30-
45 perc szállítási idõ alatt 25-30 C
levegõ hõmérsékleten jelentõsen
nem csökkent. A beton eltartható-
sága jó, a konzisztencia folyósító
adalékszer segítségével felújítható.

A beton tömörítésére nagyfrek-
venciájú tûvibrátorokat alkalmaz-
tunk. A tömörítéshez szükséges idõ
hosszabb, mint a normál beton
esetén, valamint a vibrátor által
átmozgatott beton sugár kisebb,
ezért sûrûbb raszterben kellett a
vibrátorokat a betonba engedni. 

Mivel az NSZ/NT beton a ter-
vezetthez képest 3 l/m3 többletvíz
hatására megfolyósodik ezért a
konzisztencia pontos beállítása a

Mintavétel ideje
Beton
kora

Nyomószilárdság
[N/mm2]

Testsûrûség
töréskor
[kg/m3]egyedi átlag

2005.10.11. betonozás kezdetén

48 óra

35,3

37,1 24032005.10.11. betonozás közepén 37,6

2005.10.12. betonozás végén 38,4

2005.10.11. betonozás kezdetén

60 óra

41,8

42,1 24152005.10.11. betonozás közepén 42,3

2005.10.12. betonozás végén 42,3

2005.10.11. betonozás kezdetén

72 óra

50,1

48,6 24192005.10.11. betonozás közepén 47,2

2005.10.12. betonozás végén 48,6

2005.10.12. 5 nap 61,7 61,7 2433

2005.10.12. 7 nap 64,6 64,6 2426

2005.10.12. 14 nap 80,1 80,1 2400

5. táblázat   Betonvizsgálatok 14 napos korig

Sorozat
Nyomószilárdság

[N/mm2]

Testsûrûség
töréskor
[kg/m3]

1. 84,97 2421

2. 82,77 2396

3. 81,46 2409

4. 78,74 2390

5. 76,52 2369

6. 89,41 2439

7. 90,90 2456

8. 85,51 2440

9. 87,49 2458

10. 85,00 2463

Átlag 84,3 2424

6. táblázat   A próbatestek törési
eredményei
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helyszínen - beépítés elõtt - történt
folyósítószer adagolásával.

Az S65 jelû híd vízszintes vonal-
vezetése egy 300 m sugarú ív, ami-
bõl adódóan a keresztesés 6 %, míg
az eredõ esés helyenként a 7 %-ot is
eléri. A nagy keresztesésû pálya be-
tonozhatóságának kikísérletezésére
szolgált két híd kiegyenlítõ lemeze,
amelyek 10 %-os eséssel rendelkez-
tek. Mivel a képlékeny, illetve folyós
konzisztenciájú NSZ/NT betonnal
készült felület nem volt teljes mér-
tékig kielégítõ, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy a híd felszerkezetét
közel vízszintesen építjük meg, és a
beton megszilárdulása, valamint a
hossz és keresztirányú feszítõerõk
bevitele után forgatjuk a helyére.
5.1.2 Próbabeépítés egy kisebb

híd pályalemezén
A harmadik próbabeépítés egy

kisebb híd pályalemezének építése
volt. Ez volt gyakorlatilag a tech-
nológia „fõpróbája“. A fõszempont
a felületképzés nagy összefüggõ
felületen történõ megvalósítható-
ságának vizsgálata volt. Az elkészült
burkolat felületén az alábbi vizs-
gálatokat végeztük el:
• Felület érdességének meghatáro-

zása homokmélység méréssel
ÚT 2-2.111:1977 szerint mérve,

• Felületi egyenetlenség vizsgálata
ÚT 2-3.203:1981 szerint mérve.

5.2 Monolit felszerkezet építése
az S65 jelû hídon
Az S65 jelû híd felszerkezetének

építése az alábbi technológiai fo-
lyamatokra bontható
• A tervek alapján egy közel víz-

szintes, elforgatott helyzetû híd
zsaluzatának megtervezése.

• Zsaluzat megépítése.
• Vasszerelés, feszítõkábelek, kor-

lát és acélszegély lehorgonyzó
szerelvényeinek elhelyezése. 

• Betonozás, felületképzés, utóke-
zelés.

• Feszítés.
• Zsaluzat részleges bontása után

a süllyesztés/forgatáshoz szüksé-
ges hidraulikák elhelyezése.

• Zsaluzat bontása.
• A híd végleges helyére süllyesz-

tése/forgatása.
• Saruk elhelyezése, aláöntése.
• A híd sarukra helyezése, hidrau-

lika eltávolítása.

A híd közel vízszintes helyzetû
megépítésére a nagy, 6 %-os keresz-
tesése miatt volt szükség. A zsaluzat
koordinátáinak meghatározására
elkészítettük a híd AUTOCAD 3D
modelljét, majd ezt elforgatva meg-
kaptuk a szükséges adatokat.

A korábbi kísérletek során ta-
pasztalt egyenetlenségi probléma
kiküszöbölésének érdekében a le-
húzógerendát egy zsaluzaton kívül
elhelyezett zártszelvényû sínre he-
lyeztük (6. ábra)

A betonozás két ütemben tör-
tént. Az elsõ ütemben a hossz- és
keresztirányú bordák, majd a máso-
dik ütemben a lemez betonozása
készült el. Erre azért volt szükség,
hogy a betonellátás a lemez beto-
nozásánál nagyobb kapacitással
történhessen, biztosítva ezzel a fo-
lyamatos haladást.

A beton vibrogerendával való le-
húzását követte a simítólapos simí-
tás, majd az érdesítés. A felületet
mûfüves hengerrel érdesítettük. En-
nek elõnye, hogy simítás után szinte
azonnal elvégezhetõ a felületképzés.

A beton utókezelése párazáró
szerrel történt, majd másnap a felü-
let terfil és fólia terítést kapott.

A beton szilárdulásával járó hõ-
fejlõdést a fõtartókban betonozás
közben és után - mértük; megálla-
pítható volt, hogy a beton hõmér-
séklete 20 C-ról indulva kb. 20 óra
múlva jutott a maximumra, amely
65 C volt. A korai zsugorodást a
korrekt és azonnali utókezeléssel
kézben tudtuk tartani.

A felszerkezet feszítése hossz- és
keresztirányban történt, elõre meg-
határozott sorrend és feszítési erõk
szerint. A feszítés megkezdése elõtt
próbakockák törésével ellenõriztük

a feszítéshez szükséges szilárdságot.
Az állványzat elbontása után meg-

történt a felszerkezet végleges, terv
szerinti helyzetbe forgatása/süllyesz-
tése. Ennél a munkafázisnál ügyelni
kellett arra, hogy a szomszédos tá-
maszok közötti süllyesztés különb-
ség nem lehetett 1 cm-nél nagyobb.

A munkafolyamat során folyama-
tosan mértük az egyes támaszoknál
létrejött elmozdulásokat, valamint a
hidraulikáknál ébredõ reakcióerõ-
ket. A híd mozgatása egy elõre
kiszámított táblázat szerint történt, a
helyszínen számítógépes statikai
számítással kontrollálva a pillanat-
nyi elmozdulásokhoz tartozó szá-
molt és a valóságban fellépõ
reakcióerõket.

A híd terv szerinti helyzetbe
kerülése után elhelyezésre kerültek
a saruk, majd elkészült a saruk
aláöntése is. Ezután a hidraulika
tehermentesíthetõ volt, majd eltávo-
lításra került.

A híd felszerkezet építésének
mozzanatait a 7. ábra szemlélteti.

A hídhoz kapcsolódó úton mo-
delleztük az út betonburkolata és
híd csatlakozását. Ehhez 35-35 m
hosszon a tervezett aszfalt burko-
latot betonburkolatra cseréltük. A
CP 4/3 minõségû betont billenõs
tehergépkocsikkal szállítottuk a
helyszínre, a burkolatépítéshez
WIRTGEN típusú finisert használ-
tunk. A pálya beépítése két ütem-
ben, sávonként történt.

6. Összefoglalás 

6.1 Fõbb megállapítások
1. Az NSZ/NT beton felszerkezetû

híd megépítésével pótolhatatlan
és értékes tapasztalatokat sze-
reztünk a tervezéstõl a beton-
összetétel meghatározásán át a
konkrét építésig. Újszerû számí-
tási és szerkezeti megoldásokat,
betontechnológiai kísérleteket és
építési technológiákat alkalmaz-
tunk, a kivitelezésben szakmai
gyakorlatot szereztünk.

2. A víz/cement tényezõ csökken-
tésével, folyósítószer és megfele-
lõ betonösszetétel alkalmazásával
sikerült elõállítani egy olyan
pályalemezt, mely tartósabb a
normál betonhoz képest.

3. Konkrét kísérleteink a különbözõ

6. ábra   A lehúzógerenda
alátámasztása egy zsaluzaton kívül

elhelyezett zárt szelvényû sínnel
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használása magasabb teljesítõké-
pességû híd létrehozásához.

2. Esztétikailag szebb szerkezetek
létrehozásának lehetõsége kisebb
keresztmetszeti méretû könnyebb
szerkezettel.

3. A szigetelés nélküli pályalemez.
4. A sókorrózió elleni védelem el-

hagyása.
5. Egyszerû csatlakozás beton pá-

lyaburkolatú utakhoz.
6. A felhasznált NT beton miatt a

híd tartóssága nõ, a hídfelújítások
ciklusideje megtöbbszörözõdik,
várható költsége csökken, az
élettartam növekszik.

7. A fejlesztés megvalósításában
a következõ cégek mûködtek
együtt
ÉPÍTEM Kht., Vegyépszer Zrt.,

MAHÍD 2000 Zrt., Nemzeti Autó-
pálya Zrt., Duna-Dráva Cement Kft.,
Holcim Hungária Zrt., Danubius-
beton Dunántúl Kft., A Beton-
Viacolor Térkõ Rt., BME Hidak és
Szerkezetek Tanszéke, BME Építõ-
anyagok és Mérnökgeológia Tan-

NSZ/NT betonkeverékekkel és
egy normálbetonnal igazolták - a
külföldön már megtapasztalt -
nyomószilárdság, vízzáróság,
fagy- és olvasztósó-állóság, va-
lamint a beton kloridionnal
szembeni ellenállóság lényeges
növekedését a normálbetonhoz
viszonyítva, és ezen felül a beton
kopásállósága sem csökkent.

4. Az alkalmazott folyós konzisz-
tenciájú NSZ/NT beton bedolgo-
zása közel vízszintes - maximálisan
2-3 %-os esésû zsaluzatban meg-
oldható.

5. A tervezett oldalesés biztosításá-
hoz speciális beforgatási-süllyesz-
tési technológiát dolgoztunk ki.

6.2 További feladatok
1. Az NSZ/NT beton bedolgozásához

speciális eszközök szükségesek,
ezért tervezési, technológiai be-
dolgozó gépek  vonatkozásában
a szükséges fejlesztéseken dol-
gozunk.

2. Az üzemeltetés tapasztalatainak
leszûrése és értékelése a hídszer-

kezeti megoldások és csomó-
pontok, a betontechnológia és a
bedolgozás módjának tökélete-
sítése szükséges.

3. Az NSZ/NT beton hídépítésben
történõ felhasználásához a vo-
natkozó szabványok és útügyi
elõírások korszerûsítése, illetve
újak kidolgozása szükséges.

4. A fejlettebb hídépítési technoló-
giákban az alkalmazhatóságot
célszerû lenne vizsgálni. (A szi-
lárdulás, kúszás, zsugorodás,
hidratációs hõfejlõdés idõfügg-
vényeinek, és azok szerkezetre
gyakorolt hatásának a vizsgálata.)

5. Tömeges alkalmazás esetén a
felületképzésre gépi technológia
kifejlesztése célszerû.

6. A technológiát tovább kell fej-
leszteni elõregyártott tartós fel-
szerkezetû hídra is.

6.3 A jelenlegi kutatási eredmé-
nyek alapján az NT betonok
alkalmazásának a hídépítés-
ben az alábbi elõnyei vannak

1. Kevesebb beton, betonacél fel-

7. ábra   A felszerkezet építésének mozzanatai
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szék, MAÉPTESZT Kft., CEMKUT
Kft. és az ORKA Mérnöki Tanácsadó
Kft.
Felhasznált irodalom
[1] KTI Rt., BME Út- és Vasútépítési

Tanszéke, BME Hidak és Szerkezetek
Tanszéke, MTA Mérnöki Szerkezetek
Kutatócsoport, Orka Mérnöki Tanács-
adó Kft.: 5/2004 Építõipari Mûszaki
Engedély, Mûszaki Szállítási Feltételek
E, K, R forgalmi terhelési kategóriájú
útszakaszok hézagaiban vasalt beton-
burkolatú, illetve kompozit felépítésû
merev útpályaszerkezeteihez illeszke-
dõ híd-felszerkezetek építéséhez.

[2] ÚT 2-3.208 „Útépítési betonburkolatok
tervezési elõírásai“

[3] 1/2004 ÉME „Merev útpályaszerkezet
hézagaiban vasalt bazaltbeton burko-
lattal“

[4] Pálfay Antal: A gyorsforgalmi útháló-
zaton eddig alkalmazott pályaszerke-
zetek üzemeltetési és fenntartási
tapasztalatai, kezelõi elvárások a rend-
kívüli terhelésû útszakaszok pálya-
szerkezeteivel kapcsolatosan. Közúti
és Mélyépítési Szemle, 53. évfolyam,
2003. december.

[5] Dr. Ambrus Kálmán - Dr. Karsainé
Lukács Katalin - Dr. Pallós Imre -
Vinczéné Görgényi Ágnes: Lehetséges

pályaszerkezeti változatok a rendkívül
nehéz forgalmi terhelésû útszakaszok
hosszú életciklusú pályaszerkezeteire
a nemzetközi gyakorlat tükrében.
Közúti és Mélyépítési Szemle, 53.
évfolyam, 2003. december.

[6] Dr. Keleti Imre: A forgalomnövekedés
és az EU csatlakozás hatása a gyors-
forgalmi úthálózat fejlesztési program-
jában. Közúti és Mélyépítési Szemle,
53. évfolyam, 2003. december.

[7] Dr. habil. Gáspár László: Hosszú távon
gazdaságos pályaszerkezet-változatok-
ra adott javaslat a hazai rendkívül
nehéz forgalmi terhelésû autópályákra.
Közúti és Mélyépítési Szemle, 53.
évfolyam, 2003. december.

[8] Dr. habil. Farkas György - Dr. Huszár
Zsolt - Kovács Tamás - Dr. habil.
Szalai Kálmán: A rendkívül nehéz
forgalmi terhelésû útszakaszok hosszú
életciklusú pályaszerkezeteihez illesz-
kedõ hídszerkezeti megoldások.
Közúti és Mélyépítési Szemle, 53.
évfolyam, 2003. december.

[9] Gáspár Csongor: A 44-es fõúton
Békéscsaba és Gyula közötti próba-
szakaszok építésének elõkészítése

[10]Rolf Silbereisen -  Kerstin Wassmann:
Nagyszilárdságú, B85-ös beton mint
tömegbeton a hídépítésben. Beton 

[11]Rolf Silbereisen- Kerstin Wassmann:

Késleltetési koncepció B85-ös nagy-

szilárdságú betonhoz. Beton

[12]W. Lindlbauer - K. Zehetner - J.

Steigenberger - H. Handler: Directly-

Trafficable High Performance-Con-

crete Bridge Structures - Practical

utilisation demonstrated by the

example of the Badhausbrücke.

Östereichischer Betonverein-Schiften-

reihe, Heft 32/1998

[13]J. Steinberger: Brücken mit Hochleis-

tungsbeton. Sorgenfrei für viele Jahre?

Beton+Zement

[14]W. Lindlbauer: Brücken mit Hochleis-

tungsbeton ohne Abdichtung. Pla-

nung und konstruktíve Durchbildung

Beton+Zement

[15]P. Nischer: Brücken mit Hochleis-

tungsbeton ohne Abdichtung. Anfor-

derungen und Eigenschaften des

Betons Beton+Zement

[16]H. Huber: Brücken mit Hochleis-

tungsbeton ohne Abdichtung. Prak-

tische Erfahrungen an ausgeführten

Bauvorhaben Beton+Zement

[17]H. Handler: Erforderliche Massnah-

men für eine erfolgreiche Bau-

ausführung

Tecwill
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B e t o n f l o o r   K f t.

Kivitelezés     
Ipari betonpadlók készítése, javítása.     
Mûgyanta, bitumen, cement és egyéb

(pl. esztrichek) gyorskötésû ipari
burkolatok  kivitelezése.

Szintkiegyenlítések.
Tartálybevonatok.
Beton korrózió elleni védelme.

*

Sörétszórás, betonmarás, betonbontás.

Kereskedelem
Anyagok és segédanyagok értékesítése.
Piacvezetõ gyártók rendszereinek          
forgalmazása.
Cement kötésû falazóblokkok nagy

választékban.
* *

Cím: 1193 Budapest, Leiningen u. 28/c

Telefon: 1/347-0087       Fax: 1/347-0088

Mobil: 30/510-4761
E-mail: betonfloor@t-online.hu
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EUROMIXER Kft.
1037 Budapest
Kunigunda útja 60.
Telefon: 1/250-1083
Fax: 1/250-1084
Mail: info@euromixer.hu

WAITZINGER G Y Á R T M Á N Y Ú  

T R É L E R  B E T O N S Z I VAT T Y Ú K

R A K T Á R R Ó L

elektro- vagy dízelmotoros (DEUTZ)
meghajtás
32 mm-es szemcsenagyságig
100 és 125 mm-es csõrendszerhez
Típusválaszték: THP 60, THP 70, 

THP 85, THP 110

Kérésére mûszaki adatlapot küldünk!
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1. Az építmény
A München északi részén talál-

ható Großlappeni Szennyvíztisztító
Telep új iszaprothasztó tartályainak
megépítésére konzorcium jött létre

a Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
és a Bauer Spezialtiefbau társaságok
részvételével. A megbízás négy,
egyenként 14.500 m3 térfogatú új
rothasztó tartály, valamint a kapcso-
lódó, kész állapotában szinte
teljesen a föld alatt elhelyezkedõ
üzemi épület kivitelezésére szólt.

A négy iszaprothasztó tartály át-
mérõje egyenként 32 m, teljes

magassága egyenként 45 m, amely-
bõl kész állapotban 31,50 m he-
lyezkedik majd el a föld felett. 

A tölcsérek dõlésszöge 45°, az
egyenlítõ fölötti falaké 70°. A tar-

tályok összes zsaluzandó felülete
50.000 m2.

2. Mi szólt az öntömörödõ beton
alkalmazása mellett?
Az épületelemek bonyolult geo-

metriája, amely bizonyos részeken
lehetetlenné teszi a tömörítést, vala-
mint a hatalmas mennyiségû beton-
vas alkalmazása azzal a hátránnyal

jár, hogy bármekkora gondossággal
járnak is el a vibrált beton bedol-
gozása során, óhatatlanul üregek és
kavicsfészkek keletkeznek. Ilyen
jellegû szerkezeti elemeket csak
öntömörödõ beton alkalmazásával
lehet célirányosan megépíteni.

A feszített betonból készülõ
rothasztó tartályok rendkívül
magas, 350 kg/m3, sõt helyenként
500 kg/m3 vasalási volumennel
bírtak. Összességében minden
szelvény négy darab, 150 mm2

névleges keresztmetszetû és St
1570/1770 acélminõségû feszítõká-
belt tartalmazott. A vasalat
bonyolult eloszlása és nagyfokú

sûrûsége miatt a tölcsérekhez öntö-
mörödõ beton (ÖTB) alkalmazása
vált szükségessé.

Szilárdság és tartósság tekinte-
tében ugyanazok a követelmények
vonatkoznak az ÖTB-re, mint a
vibrált betonra. Az öntömörödési
paraméterek biztos teljesítése szem-
pontjából az alábbi tényezõknek
van fokozott jelentõségük:
• szabályozott viszkozitás,
• majdnem tökéletes önterülés,
• légtelenedés.

Az ÖTB koncepciója a megemelt
finomrész-tartalmú habarcs keve-

Építéstechnológia

Öntömörödõ feszítettbeton
iszaprothasztó tartály
építéséhez
FORDÍTÁS, KORREKTURA: PETHÕ CSABA
csaba.petho@mc-bauchemie.hu

A München északi csücskében elhelyezkedõ I. sz. Szennyvíztisztító Telep új
iszaprothasztó létesítménnyel bõvült. A nagyberuházás keretében 5000 m3

öntömörödõ betont (ÖTB) dolgoztak be az iszaprothasztó tartályok
héjazatába. A hatalmas mennyiségû betonvasat tartalmazó bonyolult
szerkezet gyakorlati kivitelezésére csak öntömörödõ beton alkalmazásával
nyílt mód. A betonnal, mint építõanyaggal szemben rendkívül szigorú
minõségi követelmények fogalmazódtak meg. Az alábbi cikk az ÖTB
alapkoncepcióját és a zsaluzattal szemben támasztott speciális követel-
ményeket ismerteti. Bemutatásra kerülnek továbbá az ÖTB alkalmazásának
eredményei, illetve az ezzel kapcsolatos tapasztalatok.

1. ábra   A szennyvíztisztító telep Großlappenben

2. ábra   Az iszaprothasztó tartály
falának vasalati nézete



réken nyugszik, amelyben nem
osztályozódnak szét a durvább
adalékanyag-szemcsék, és amely
kitûnõ folyóképességgel rendelke-
zik, miközben szinte tökéletesen
légtelenedik. Követelmény a 700
mm-es vagy azt meghaladó terülési
érték, továbbá a szétosztályo-
zódással és kivérzéssel szembeni
ellenállóképesség. A megemelt fi-
nomrész-tartalom ellenére a kívánt
szétosztályozódás-mentes állapot
(összetartó képesség) elérése érde-
kében esetleg szükség lehet stabili-
záló adalékszerek alkalmazására. Az
ÖTB tulajdonságai jelentõs mér-
tékben függnek a választott kiindu-

lási anyagoktól és a keverék össze-
tételétõl. Az ÖTB rendkívül ér-
zékenyen reagál az összetételben
tapasztalható ingadozásokra, és
intenzív vizsgálatokat tesz szüksé-
gessé a kiindulási anyagok, vala-
mint a frissbeton tekintetében.

A betonnal szemben támasztott
szilárdsági és tartóssági követelmé-
nyeket az 1. táblázat szemlélteti.

3. Független labor által kikísér-
letezett ÖTB
Elõször egy külsõ betonlabort

bíztak meg az ÖTB recepturájának

kifejlesztésével. A beton össze-
tételét a 2. táblázat szemlélteti. Az
elsõ próbabetonozások során a
receptura nem bizonyult elég
stabilnak. Már a kívánt összetételtõl
való - transzportbetonnál elkerül-
hetetlen - minimális eltérés esetén
sem volt elég ellenálló a szétosztá-
lyozódással szemben, és önterülési
tulajdonságai is kívánnivalót hagy-
tak maguk után. Az alkalmazott PCE
bázisú folyósítószer nagyon erõs
kötéskésleltetõ  mellékhatással ren-
delkezett, olyannyira, hogy még 30
fokos betonhõmérséklet mellet is 8
órával eltolta a beton kötését. A
fenti vizsgálati eredmények ellenére
a külsõ betonlabor által kifejlesztett
recepturát végül mégis alkalmazták.

4. Megsérült zsaluzat
Az ÖTB bedolgozásának elsõ

szakasza komolyabb problémák
nélkül lezajlott. A második ütemben
viszont - amelynek során 830 m3

beton bedolgozására került sor -
károk keletkeztek, az alábbi okok
miatt:
• a folyósítószer késleltetõ hatása

még "meleg" beton esetén is, és

az ebbõl fakadó rendkívül
hosszú "pihentetési" idõ,

• magasságkülönbség a bedolgozá-
si szintek között a frissbeton
erõs ragadóssága miatt, amelyet
az alkalmazott adalékszer oko-
zott,

• a tixotrop frissbeton folyós álla-
potának visszaállása a párhuza-
mosan folyó zsaluzási munkála-
tok energiaközlõ hatására,

• egyes zsalurészeken megnöveke-
dett a betonnyomás, a fenti hatá-
sok következtében.
4,90 m-es betonozási magas-

ságnál - ez 320 m3 betonnak felelt
meg - az IPE 180 zsaluprofilok elha-
joltak a merev tengelyük mentén, és
a zsaluzat ennek következtében
kinyílt. Mire sikerült befoltozni a
lyukat, 10 m3 beton folyt ki a zsalu-
zatból a tölcsér csúcsába.

5. Új összetétel 
A fentebb vázolt károsodás

nyomán a Wayss & Freytag Inge-
nieurbau AG központi laborató-
riumát bízták meg egy új ÖTB-
receptura kifejlesztésével. 

A vizsgálatok során a keverék
konzisztenciája, szétosztályozódás-
sal szembeni ellenállóképessége és
stabilitása mellett kiemelt figyelmet
fordítottak a várható frissbeton-
hõmérsékletek és a kötési folyamat
összefüggéseire, hogy a frissbeton a
lehetõ legkisebb mértékben fejtsen
ki nyomást a zsaluzatra.

5.1 Elõzetes vizsgálatok
A szemcsenagyság, a cement és

a pernye legjobb kombinációjának
meghatározására, valamint a beton
vízigényének csökkentésére az
Okamura és a Puntke féle eljárá-
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szilárdsági osztály C35/45

kitéti osztály
XC4,
XA2

bedolgozási hõmérséklet (°C) 15 ± 2

vízbehatolási mélység (mm) < 30

rugalmassági modulus 
(N/mm2)

33300

betonhõmérséklet a kötés
alatt (°C)

< 50

cement (kg/m3)
CEM II/A-LL 42,5

300

kõszénpernye (kg/m3) 240

víz (kg/m3) 183

v/c tényezõ (v/z)k 0,54

adalékanyag

homok 0/4, 45 m% (kg/m3) 727

kavics 8/16, 55 m% (kg/m3) 888

folyósítószer, PCE (m%) 1,7 - 1,9

2. táblázat   A külsõ betonlabor
által kifejlesztett ÖTB összetétele

4. ábra  Terülési mérték blokkoló
gyûrûvel

1. táblázat   Az ÖTB tartóssági
kritériumai

3. ábra   Az iszaprothasztó tartály
peremének vasalati nézete



sokat alkalmazták. Ezen felül Fuller
és Thompson módszerével meg-
határozták az optimális szem-
megoszlási görbét. Számos egyéb
vizsgálatot is elvégeztek a beton-
adalékszerek hatékonyságának
megállapítására. Az elõzetes kísér-
letek során egy cementfajtát, hat
pernyefajtát, 10 betonadalékszert
(három különbözõ beszállítótól), to-
vábbá három adalékanyag nyerõhe-
lyet vizsgáltak alkalmasságuk és
lehetséges kombinációik szempont-
jából.

A kísérleteket cement szuszpen-
ziókon, illetve habarcs- és beton-
keverékeken végezték. Különösen
fontos szempont volt, hogyan befo-
lyásolják a különbözõ adalékszerek
és pernyék, továbbá a frissbeton és
a környezet hõmérséklete a kötés

folyamatát és a hidratációs hõ kép-
zõdését.

5.2 Az újgenerációs betonada-
lékszerekkel kapcsolatos
tapasztalatok
Az öntömörödõ betonok elõállí-

tására csak az újgenerációs, nagy
teljesítményû folyósítószerek kifej-
lesztése óta van lehetõség. Ezek fõ
hatóanyagai a polikarboxilát-éterek
(PCE). Az újgenerációs folyósító-
szerekkel alacsony víz/cement
tényezõ mellett is folyós konzisz-
tencia érhetõ el. A folyósítószert
(PCE) csak a keverõben célszerû és
javasolt a keverékhez adagolni. Az
építkezéseken szerzett tapasztalatok
alapján a folyósítószerek kis
mennyiségben (2 liter / 7,5 m3) tör-
ténõ 5 - 7 cm konzisztencia-növeke-

dést eredményezõ
utánadagolása a
betonszállító
mixerbe, 1 min/m3

keverési idõ betar-
tása mellett gond
nélkül megold-
ható.

Hogy növeljék
a beton ellenálló-
képességét az ada-
lékanyag nedves-
ségtartalom válto-
zásával szemben,
stabilizálószer al-
kalmazására is sor
került.

A vizsgált szer-
ves stabilizátorok
egyértelmûen fo-

kozták a beton ragadósságát, ezért
nem kerülhetett sor az alkalmazá-
sukra. A kiválasztott szervetlen
stabilizátor típussal viszont gond
nélkül sikerült magas folyóssági
értékek mellett biztosítani a keverék
nagyfokú stabilitását.

6. Utókezelés
Az épületelemmel szemben tá-

masztott magas minõségi követel-
mények teljesítése különleges utó-
kezelési koncepciót igényelt. Ez
minden olyan intézkedésre kiter-
jedt, amely védi a betont, amíg az el
nem éri a megkívánt ellenálló-
képességet a káros behatásokkal,
pl. a friss betonnak a vízszintes
munkahézagok felületén történõ
korai kiszáradásával szemben. E
célból közvetlenül a beton bedol-
gozása után, egyszerre négy külön-
bözõ helyen tömlõn keresztül, ala-
csony nyomáson (1 bar) vízzel
árasztották el a szerkezetet. A betöl-
tõhelyek környékén a frissbetont
0,5 m2 felületû fóliadarabokkal
védték, nehogy a tömlõ végébõl
kiömlõ víz kimossa a felületét.

A vízréteget ezután nyomásmen-
tesen, a beton-kimosás veszélye
nélkül tölthették fel tovább a
zsaluzatban, 5 cm-es felduzzasztási
magasságig.

A 32 N/mm2 jellemzõ szilárdság
70 %-os szintjének eléréséig az utó-
kezelés zsaluzatban hagyással tör-
tént. Azt követõen kiegészítõ beton-
technológiai lépésként folyékony

12

cement (kg/m3)
CEM II/A-LL 42,5

320

kõszénpernye (kg/m3) 246

effektív víztartalom (kg/m3) 174

v/c tényezõ  (v/z) 0,48

adalékanyag

homok 0/4, 50,6 m% (kg/m3) 809

kavics 4/8, 8,9 m% (kg/m3) 142

kavics 8/16, 40,5 m% (kg/m3) 648

adalékszerek

folyósítószer, MC: Muraplast
FK 63.30W (m%)

1,2

stabilizátor, MC: Centrament
Stabi 510

0,3

3. táblázat  A D max 16 mm - beton

összetétele

4. táblázat   A két labor által kifejlesztett beton
tulajdonságainak összehasonlítása

Tulajdonságok
Külsõ

laboratórium
W&F építõanyag

technológia

bedolgozhatósági idõ
(h)

1 1,5 - 2

terülési mérték (mm2) 730 ± 50 800 ± 50

kifolyási idõ gyûrûvel (s) M 4,9 M 2,5

tölcsérkifolyási idõ (s) 15 ± 5 5 - 12

frissbeton hõmérséklete
(°C)

20 ± 2 15 ± 2

kötési tulajdonság,
mennyi idõbe telik,
amíg a hidratáció 
+2 °C-kal emeli a
hõmérsékletet (h)

12 6

5. ábra  Különféle adalékszerek hatása a beton kötési folyamatára
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utókezelõszert (viaszemulzió) fújtak
a kizsaluzott felületekre, hogy meg-
fékezzék a zsugorodást.

7. A beruházás tapasztalatai
A müncheni iszaprothasztó

tartályok építése kapcsán újabb
lökést kapott az a folyamat, amely-
nek során az öntömörödõ beton
mind stabilabb és megbízhatóbb
építõanyaggá válik. 

Az építkezés helyszíne és a
technológiai részleg közötti intenzív
egyeztetésnek és a minõségbiz-
tosítási terv következetes megva-
lósításának köszönhetõen még a
legnagyobb lélegzetû betonozási
fázisnál (830 m3 bedolgozása három
napon át) sem veszett kárba
egyetlen köbméternyi ÖTB sem.

A szokatlan geometriai formák, a
rendkívül sûrû vasalás és az enge-
délyezett minimális zsalunyomás
miatt olyan ÖTB-t kellett kifejlesz-
teni, amelyet kitûnõ folyósság, 2
órás bedolgozhatósági idõ, majd azt
követõen gyors szilárdulás jellem-
zett.

Az irányadó kitéti osztályok,
továbbá az elérni kívánt frissbeton-
tulajdonságokhoz megkövetelt ma-
gas pernyetartalom végül C50/60
értéknek megfelelõ szilárdság
kialakulásához vezetett, ami bõven
fölötte van a megkövetelt C35/45
értéknek. Az ebbõl eredõ feszült-
ségi állapotokat (korlátozott alak-

változás, zsugorodás, húzó feszült-
ségek, repedések kialakulása stb.)
figyelembe kellett venni a statikai
számításokban.

Az ÖTB a kiindulási anyagok
sokkal intenzívebb összekeverését
igényli, mint a standard betonok. Ez
lényegesen hosszabb keverési idõ-
vel jár, aminek következtében a
gyártóüzem órateljesítménye a szo-
kásos kapacitás akár 25 %-ára csök-
kenhet. ÖTB alkalmazása esetén ezt
a körülményt jó elõre be kell
tervezni, és ehhez kell igazítani a
betonozás sebességét.

A beton problémamentes elõ-
állításának és bedolgozásának biz-
tosítása érdekében alapszabályként
bedolgozási kísérlet végzendõ az
építkezés helyszínén. Az ÖTB cél-

irányos alkalmazása szempontjából
a következõ tényezõk a mérvadóak:
• A kívánt betontulajdonságok

meghatározása az alábbiak függ-
vényében
- az épületelem geometriája,
- vasalási sûrûség,
- potenciális bedolgozási

eljárások,
- a zsaluzatra kifejtett nyomás,
- kitéti osztályok és a statikailag

megkövetelt szilárdsági
osztály.

• Megfelelõ betonreceptura kifej-
lesztése
- a rendelkezésre álló kiindulási

anyagok kiválasztása és
optimalizálása,

- kölcsönhatás a cement -
adalékanyag - adalékszer
között,

- a frissbeton és a környezet
hõmérsékletének hatása.

• Helyszíni megvalósítás
- bedolgozási kísérlet valósághû

modellen,
- képzés az építkezésen részt-

vevõk részére,
- az épületelemre szabott minõ-

ségbiztosítási terv elkészítése,
- intenzív betonellenõrzés az

elõállítás során és a helyszíni
átvételnél,

- folyamatos egyeztetés az épít-
kezés, a betonellenõrzés és a
beton-elõállítás résztvevõi
között,

- a tapasztalatok kiértékelése és
hasznosítása a késõbbi beto-
nozási fázisokban.

Forrás: Beton 7+8/2006 Manfred Götz,
Markus Mildner és Maik Weber, Langen
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6. ábra   A kúp felület kizsaluzás után 

Rendezõ: Építési Fórum Alapítvány

AZ ÉPÍTÕIPARI SZAKMUNKAERÕ ÉS A FELSÕOKTATÁS HELYZETE A
MUNKARÕ PIAC TÜKRÉBEN

A konferencia témái:
• az oktatás fejlesztési lehetõségei a TÁMOP ás TIOP programokban 2007-

2013 között,
• építõipari növekedés és szakmunkaerõ szükséglet az ÚMFT alatt, 
• felsõoktatási és szakképzési reform,
• helyzetkép az építõipari felsõoktatásról és a szakképzésrõl az iskolák

szemszögébõl,
• szakképzés a vállalatok szempontjából,
• stratégiai irányok a szakképzésben és a felsõoktatásban.

Idõpont: 2007. május 22., 9-17 óra
Helyszín: BME Díszterme, 1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 3.
További információ: az 1/201-0333/22 vagy a 30/934-6059  telefonszámon.

RENDEZVÉNYEK



COMPLEXLAB KFT.
CÍM: 1031 BUDAPEST, PETUR U. 35.,

Telefon: 243-3756, 243-5069, 454-0606 Fax: 453-2460
e-mail: info@complexlab.hu, www.complexlab.hu

Földnedves beton bedolgozhatóságára vonatkozó vizsgálat?
Konzisztencia mérés?

Akadályt jelent a megfelelõ módszer és berendezés hiánya?
A földnedves betonok nehéz bedolgozhatósága miatt a betonkeverékek minõségi ellenõrzése nagyon
fontos. A durva anyagok legkisebb megváltoztatása is okozhat jelentõs változásokat a
bedolgozhatóságban, ezáltal a végtermék minõségét is megváltoztatva. Ha a földnedves betont
megfelelõen tömörítik, a végtermék tulajdonságai kiválóak lesznek.

Új "NORDTEST" vizsgálati módszer!
Skandináv - finn tapasztalatokon alapuló új technológia

Egyedi termék

ZSIRÁTOR TÖMÖRÍTÕ
A módszert alkalmazták keveréktervezéshez és minõségellenõrzéshez, fõleg a nehezen bedolgozható
és nem roskadó betonok esetében, amit üreges panelek, csövek és útburkoló kövek készítésére
használnak. Használatának lehetõségei:
- gyártási eljárás kiválasztásához a keverék tervezés szimulációjára,
- próbatest elõkészítéséhez a szilárdsági vizsgálatra friss és kezelt betonok esetén,
- a keverékekre vonatkozó tulajdonságok összefüggéseinek kutatására.

Részletes tájékoztatással és szaktanácsadással állunk rendelkezésére a tavasszal megrendezésre kerülõ
beton-vizsgálati szakmai napunkon, vagy személyesen, telefonon, faxon és e-mailen is. 

Kérje részletes katalógusunkat és árajánlatunkat!
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®

Munkatársat keresünk

értékesítõ-termékfelelõs
munkakörbe

Fõ feladatok:
- Építõipari minõségellenõrzõ és gyártásközi (aszfalt, beton, kõzet, talaj, cement)

laboratóriumok igényeinek felmérése.
- A kft. által forgalmazott labortechnikai berendezések széles skálájából

személyre szabott megoldások ajánlása ügyfeleinknek.
- Folyamatos és rendszeres személyes kapcsolattartás a régi és új ügyfelekkel.
- Ajánlatok készítése, termékbemutatók, cégismertetõk, szakmai napok

szervezése.

Elvárásaink:
- Vegyészmérnök, építõmérnök, vagy mûszaki végzettség,
- 1-2 év értékesítési tapasztalat, mûszaki érzék,
- középfokú angol nyelvtudás elõny,
- 3 éves, „B“ kategóriás jogosítvány,
- ápolt megjelenés.

Pályázatát a klaraerdo@complexlab.hu e-mail címen várjuk. 
Pályázni csak fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet.



terek határozhatók meg.
Az eddigi gyakorlat szerint a be-

rendezések kalibrálása csak az erõ-
kifejtésre terjedt ki. Nagyon fontos
azonban, hogy ezeken az alapvetõ
paramétereken kívül kalibrálni kell
a berendezések erõbevezetését, és
az erõ közlési sebességének szabá-
lyozását is (az erõbevezetést csak új
berendezések esetében).

Az erõbevezetés kalibrálása a be-
rendezés felsõ nyomólapjának önbe-
állását, központos erõbevezetésének
megállapítását, és a felsõ nyomólap
mozgáskorlátozásának vizsgálatát
foglalja magában. Ezekre a para-
méterekre a 2. táblázat tartalmaz
elõírásokat. Az erõbevezetés kalib-
rálását egy speciális nyúlásmérõ bé-
lyeges alakváltozás-mérõ hengerrel
kell végezni, a szabvány által adott
utasítások szerint.

Az erõ közlési sebességének ka-
librálása pedig egy próbavizsgálat
során felvett terhelõerõ-idõ diagram
felvételével végezhetõ el.

Miért fontos a két utóbb említett
paraméter vizsgálata? Fontos, hogy
ne csak a vizsgáló berendezés, ha-
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Kutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztésKutatás-fejlesztés

Mint azt Önök már bizonyára
tudják, a laboratóriumi vizsgálatok
során bármely mûszaki paraméter
vizsgálatához kalibrált mérõmûszerre
van szükség, amennyiben az ered-
ményt késõbb jegyzõkönyv formá-
jában tanúsítani szeretnénk.

A kalibrálást, például hõmérsék-
let-, súly-, hosszmérõ és egyéb mûsze-
rek kalibrálását akkreditált kalibráló
laboratóriumok végzik. A kalibrálási
mûvelet során tulajdonképpen a
kalibrálandó mûszer által mért ered-
ményt hasonlítják össze az etalon-
nak tekintett referencia mûszer által
mért eredménnyel, a kapott eltérést
pedig jegyzõkönyv formájában rög-
zítik. Amennyiben az eredmény
nem megfelelõ, és lehetõség van a
mûszer által mért érték pontosítá-
sára, abban az esetben a pontosítást
elvégzik, és újabb összehasonlító
méréseket végeznek.

Így történik ez a bonyolultabb
vizsgáló berendezések, például a
beton törõgépek esetében is.

A beton nyomószilárdságának
mérésére szolgáló berendezések meg-
felelõségének követelményeit az
MSZ EN 12390-4 számú szabvány
írja elõ, mely a kalibrálásra vonat-
kozóan is tartalmaz elõírásokat.

Ezen dokumentum tanulsága sze-
rint a beton törõgépek esetében
kalibrálni kell:
• az erõkifejtés pontosságát,
• az erõbevezetést (állandóság),

csak új gépekre, ha a nemzeti
szabályzatok nem rendelkeznek
másképpen,

• a lapok felületének síklapúságát,
• az erõ közlési sebességének sza-

bályozását.
A lapok felületének síklapúsága

könnyen értelmezhetõ, nem kell kü-
lönösebben taglalni.

Az erõkifejtés pontosságának ka-
librálása eddig is megtörtént, egy
erõmérõ cella segítségével. Ebbõl
az 1. táblázatban látható paramé-

nem annak kalibrálása is a hatályos
MSZ EN szabványoknak megfelelõ
legyen. A közlési sebesség, például
nyomószilárdság esetében az MSZ
EN 12390-3 szabványban meghatá-
rozott, ±10 %-on belül tartandó ér-
ték. A nem megfelelõ erõbevezetéssel
rendelkezõ berendezés pedig, adott
esetben hamis nyomószilárdság ér-
téket, és rossz törésképet adhat még
hibátlan minta esetében is.

Végül a kalibrálás gyakoriságá-
ról. A berendezést kalibrálni kell,
amikor elõször beállítják.

Újra kell kalibrálni az akkreditált
minõségügyi rendszerben meghatá-
rozott gyakorisággal, illetve akkor,
ha
• a gépet újra beállítják,
• bármely olyan részének javítása

vagy cseréje után, amely a
kalibrált paramétereket befolyá-
solja.
Az Önök berendezése vajon

megfelelõen lett kalibrálva? Ameny-
nyiben nem, javasolom, tegyék meg
a szükséges lépéseket.

Anyagvizsgálat

Szabványi elõírások beton
törõgépek kalibrálására
PFALZER BALÁZS

Complexlab Kft.

A gép
pontossági
osztálya

Relatív
pontossági
hiba (%)

Ismételhetõségi
relatív hiba (%)

Nullpont relatív
hiba (%)

A gép relatív
felbontóképessége

(%)

1. ± 1,0 1,0 ± 0,2 0,5

2. ± 2,0 2,0 ± 0,4 1

3. ± 3,0 3,0 ± 0,6 1,5

1. táblázat   Táblázat az erõkifejtés pontosságának kalibrálásához

Erõ
(kN)

A gép felsõ
nyomólapjának

önbeállítása

A gép központos
erõbevezetése

A felsõ nyomólap
mozgásának
korlátozása

A nyúlásarány
megengedett

legnagyobb eltérése

A nyúlásarány
átlagának megengedett

legnagyobb értéke

A nyúlásarány
megengedett

legnagyobb értéke az
áthelyezés mm-ére

vonatkoztatva

200 0,10 ± 0,10 0,006

2000 Nincs elõírás Nincs elõírás 0,04

2. táblázat   Elõírások az erõbevezetés kalibrálásához
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A BETON MINÕSÉGE c. szakmai konferencia 2007. május 31-én

A konferencia rendezõje a Magyar Betonszövetség, szakmai támogatója
a Szilikátipari Tudományos Egyesület Beton Szakosztálya és a Magyar
Betonelemgyártó Szövetség.
Helyszíne a Pataky Mûvelõdési Központ színházterme, Budapest X. ker.,
Szent László tér 7 -14. 
Levezetõ elnök Asztalos István, MB Mûszaki Bizottság vezetõ, SZTE
fõtitkár, Sika Hungária Kft. Beton Üzletág vezetõ.

09.30 - 10.00 Érkezés - regisztráció
10.00 - 10.05 Vendégek köszöntése, konferencia megnyitása
Tartja: Dancs László, a Magyar Betonszövetség elnöke, a Holcim
Hungária Zrt. Beton és Kavics Üzletág igazgatója.

1. TÉMA: A BETON TERVEZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA
10.05 - 10.35 Magasépítési betonok szabályozása 
Elõadó: Boros Sándor okl. mérnök, tudományos munkatárs, ÉMI Kht.
10.35 - 11.05 Magasépítési betonok tervezése - logisztikai központ,
üzletház stb. 
Elõadó: Polgár László ügyvezetõ igazgató, ASA Építõipari Kft., Karkiss
Balázs ügyvezetõ igazgató, PLAN 31 Kft.
11.05 - 11.35 Mély- és vízépítési betonok szabályozása és tervezése 
Elõadó: Dr. Ivicsics Ferenc okleveles mérnök, KvVM Kijelölési Bizottság
tagja, MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat, Minõsítési Bizottság
vezetõ
12.00 - 12.30 Közútépítési betonok szabályozása 
Elõadó: Dr. Karsainé Lukács Katalin tagozat vezetõ, KTI Kht. Út - és
Hídügyi Tagozat 
12.30 - 13.00 Hídépítési betonok tervezése - M0 északi Duna-híd 
Elõadó: Windisch László létesítmény vezetõ, Benedek Barbara
technológiai és minõségbiztosítási vezetõ, Hídépítõ Zrt.
13.00 - 13.15 Kérdések - konzultáció
Vezeti: Asztalos István konferencia elnök
13.15 - 13.30 Dombi József-díjak átadása
Átadja: Dancs László elnök, Magyar Betonszövetség 
13.30 - 14.15 Büfé ebéd

2. TÉMA: SZAKEMBEREK BETONIPARI KÉPZÉSE ÉS OKTATÁSA
14.15 - 14.45 Újfajta betonok tervezése (öntömörödõ stb.) 
Elõadó: Dr. Zsigovics István egyetemi adjunktus, BME Építõanyagok és
Mérnökgeológia Tanszék
14.45 - 15.05 Építõmérnök képzés és a szakmai jogosultságok 
Elõadó: Dr. Korda János alelnök, Magyar Mérnöki Kamara
15.05 - 15.30 Az új moduláris szerkezetû Országos Képzési Jegyzék
Elõadó: Laczkovich Jánosné iroda vezetõ, NFP Program Iroda, Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
15.30 - 15.50 Oktatás, továbbképzés a betoniparban 
Elõadó: Szilvási András ügyvezetõ, Magyar Betonszövetség
15.50 - 16.10 Kérdések - hozzászólások
16.10 - 16.15 A konferencia bezárása
Tartja: Dancs László elnök, Magyar Betonszövetség

SZAKMAI LÁTOGATÁS AZ M0

AUTÓÚT ÉSZAKI DUNA-HÍDJÁN

A Magyar Betonszövetség a Híd-
építõ Zrt-vel karöltve szakmai
látogatást szervez az épülõ Megyeri-
hídhoz, melyre szeretettel várunk
minden kollégát.

Idõpont: 2007. május 11.

PROGRAM

09.30 - 10.00
Találkozás a parkolóban, amely a 2
számú fõút mentén, a Budapest
városhatárt jelzõ táblától kb. 350 m-
re található. Megközelíthetõ autó-
val, illetve a 104-es busszal (Vízmû-
vek megálló).

10.00 - 10.45
Elõadás a Látogató Központban: az
épülõ M0 északi Duna-híd és a
kapcsolódó útszakaszok bemuta-
tása (tervek, építési technológiák,
az építés jelenlegi helyzete).
Elõadó: Windisch László  projekt-
iroda vezetõ

10.45 - 13.00
Látogatás az épülõ híd munkaterü-
letén

Nagyobb létszám esetén (35 fõ
felett) a csoportok "váltásban"
látogathatják a hidat, illetve az
elõadást, tekintettel a konferencia
terem és a munkaterület megköze-
lítésére szolgáló hajó befogadó
képességére. A Látogató Központ a
Dunán, egy állóhajón kapott helyet.

A program szakmai tartalma
hivatkozási alap a Magyar Beton-
szövetség konferenciáján. 

A részvétel ingyenes.

JELENTKEZÉS
Jelentkezési határidõ: április 30.
Jelentkezéskor kérjük megadni a
résztvevõ nevét, telefonszámát, e-
mail címét és munkahelyét.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Telefon és fax: 1/204-1866.
E-mail: info@beton.hu

Szövetségi hírek

A Magyar Betonszövet-
ség hírei
SZILVÁSI ANDRÁS ügyvezetõ



Télûzõ Bálunkon 140 kollegánk
érezte jól magát. A szórakoztató
mûsor, amelyben Zséda énekelt és
Dudás Tíbor partnerével többször is
páros táncot mutatott be, elnyerte a
báli közönség tetszését.

A jelen lévõ szakmai közéleti
vezetõkkel alkalom nyílt kötetlen
eszmecserékre, és az oldott hangu-
latban a piacon ádáz küzdelmet
vívók is tudtak egymásra moso-
lyogni.

A Szabványügyi Közlöny februári és
márciusi számában közzétett ma-
gyar nemzeti szabványok (*: angol
nyelvû szöveg, magyar fedlap)

MSZ EN 14647:2007
Kalcium-aluminát cement. Összeté-
tel, követelmények és megfelelõ-
ségi feltételek
- Az MSZ EN 14647:2006 helyett - 

MSZ EN 1097-2:1998/A1:2007*
Kõanyaghalmazok mechanikai és
fizikai tulajdonságainak vizsgálata.
2. rész: Az aprózódással szembeni
ellenállás meghatározása
- Az MSZ EN 1097-2:2000 módosítása
- (idt EN 1097-2:1998/A1:2006)

MSZ EN 14844:2007*
Elõre gyártott betontermékek. Négy-
szög keresztmetszetû átereszek
(idt EN 14844:2006)

MSZ EN 1998-4:2007*
Eurocode 8: Tartószerkezetek ter-
vezése földrengésre. 4. rész: Silók,
tartályok és csõvezetékek
- Az MSZ ENV 1998-4:1999 helyett -
(idt EN 1998-4:2006)

MSZ EN 1504-6:2007*
Termékek és rendszerek a beton-
szerkezetek védelmére és javításá-
ra. Fogalommeghatározások, kö-
vetelmények, minõség-ellenõrzés
és megfelelõségértékelés. 6. rész: A
betonacél rudak lehorgonyzása
(idt EN 1504-6:2006)

MSZ EN 1504-7:2007*
Termékek és rendszerek a beton-
szerkezetek védelmére és javítá-
sára. Fogalommeghatározások, kö-
vetelmények, minõség-ellenõrzés
és megfelelõségértékelés. 7. rész:
Betonacélok korrózióvédelme
(idt EN 1504-7:2006)

MSZ EN 13412:2007*
Termékek és rendszerek a beton-
szerkezetek védelmére és javítá-
sára. Vizsgálati módszerek. A
nyomási rugalmassági modulus
meghatározása
- Az MSZ EN 13412:2002 helyett - (idt
EN 13412:2006)

MSZ EN 15183:2007*
Termékek és rendszerek a beton-
szerkezetek védelmére és
javítására. Vizsgálati módszerek. A

korrózióvédelem vizsgálata
(idt EN 15183:2006)

MSZ EN 15184:2007*
Termékek és rendszerek a beton-
szerkezetek védelmére és javítá-
sára. Vizsgálati módszerek. A bevo-
natos betonacél nyírótapadása a
betonhoz (kihúzóvizsgálat)
(idt EN 15184:2006)

MSZ EN 15167-1:2007*
Õrölt, granulált kohósalak beton-
ban, habarcsban és injektálóha-
barcsban való felhasználásra. 1
rész: Fogalommeghatározások, elõ-
írások és megfelelõségi feltételek
(idt EN 15167-1:2006)

MSZ EN 15167-2:2007*
Õrölt, granulált kohósalak beton-
ban, habarcsban és injektálóha-
barcsban való felhasználásra. 2
rész: A megfelelõség értékelése
(idt EN 15167-2:2006)

MSZ EN 480-2:2007*
Adalékszer betonhoz, habarcshoz
és injektálóhabarcshoz. Vizsgálati
módszerek. 2. rész: A kötési idõ
meghatározása
- Az MSZ EN 480-2:1998 helyett - (idt
EN 480-2:2006)

MSZ EN 14845-2:2007*
A betonban lévõ szálak vizsgálati
módszerei. 2. rész: A betonra gya-
korolt hatás
(idt EN 14845-2:2006)

MSZ EN 14889-1:2007*
Szálak betonhoz. 1. rész: Acélszálak.
Fogalommeghatározások, elõírá-
sok és megfelelõség
(idt EN 14889-1:2006)

MSZ EN 14889-2:2007*
Szálak betonhoz. 2. rész: Polimer
szálak. Fogalommeghatározások,
elõírások és megfelelõség
(idt EN 14889-2:2006)

Megjelent a magyar nyelvû
változata

MSZ EN 10080:2005
Betonacél. Hegeszthetõ beton-
acél. Általános követelmények
- Az MSZ 339:1987 és az MSZ
5761:1987 helyett, amelyek azon-
ban 2007. május 1-ig még érvé-
nyesek -
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1. ábra  Az elnök és az ügyvezetõ
fogadja a bálozókat

2. ábra  Asztaltársaság

3. ábra  Jókedv, zene, tánc

4. ábra  Elkapott pillanat

HÍREK, INFORMÁCIÓK
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Hát igen! Amikor a Betonplasz-
tika Kft. létrejött, kevesen gondol-
ták, hogy 15 év elteltével még
mûködni fog, s a kezdetektõl fogva
évente jelentõsen növelni tudja ár-
bevételét. A pesszimistáktól eltérõ-
en néhányan úgy gondoltuk, hogy
ez lehetséges. 2005-ben elértük a
bûvös 5 milliárd forintos árbevételt,
melyet a tavalyi évben - az építõipar
nehéz helyzete ellenére - tovább
növeltünk.

Hozzájárult ehhez az "anyacég"
Hídépítõ Zrt-tõl kapott jelentõs
mennyiségû feladat elvégzése, de
az évek folyamán a többi nagy épí-
tõipari céggel és az út-, hídépítést
végzõ - bonyolító szervezetekkel
kialakított jó kapcsolatok is.

A kiírásra került pályázatokon is
több-kevesebb sikerrel vettünk
részt, mely gazdagította feladata-
inkat, s segített abban, hogy az 1 fõ
igazgatóval indult cég immár közel
50 fõs, ütõképes csapattá váljon.

Büszkék vagyunk arra, hogy
nevünket országszerte ismerik, s
reményünk szerint elismerik.

A 2006-os évben meglehetõsen
jó szerzõdésállománnyal indultunk,
az év elején általánosan tapasztalt
nehéz idõszakot követõen felpörög-
tünk, komoly projektek megvaló-
sításában vettünk részt tevékenyen. 

Ezek között megemlíteném az

M7 autópálya Balatonszárszó-Orda-
csehi, Ordacsehi-Balatonkeresztúr,
Zamárdi-Balatonszárszó, Nagykani-
zsa-Becsehely szakaszokon, az M35
autópálya Debrecent elkerülõ
szakaszon végzett szerkezetépítési
munkáinkat, melyek során több
komplett vadátjáró mûtárgyat és
autópálya felüljárót építettünk.

Komoly küzdelmet folytattunk
az M2 METRÓ vonal felújítása so-
rán, harcolva a szûkös határidõvel
és az alattomosan mindenütt meg-
jelenõ vízzel, immár több éves
gyakorlattal, tapasztalattal. Egy - két
kollégánk már el sem tudja képzelni
életét a sötét alagút, az éjszaka és a
nyújtott mûszak nélkül.

Belekóstoltunk a magasépítésbe
is, Tatabányán egy bevásárló köz-
pont komplett alapozási munkáit
végeztük, 14 nap alatt közel 8000
m3 vasbeton szerkezetet megépítve,
a hitetlenkedõket, s talán magunkat
is megcáfolva.

Nehéz év volt, valószínûleg még
nehezebbek jönnek, de bízva a
kialakult csapatban reméljük, hogy
újabb 15 év elteltével ismét meg-
emlékezhetünk arról, hogy tisztelt
megrendelõinkkel és partnereinkkel
együtt nem hiába töltöttük idõnket.

Ízelítõül néhány kép munká-
inkból, a teljesség igénye és
válogatás nélkül.

Céghírek

Felnõttünk - ízelítõ a
Betonplasztika Kft. munkáiból
BAKSY LÁSZLÓ fõépítésvezetõ

1138 Budapest, 
Karikás Frigyes u. 20.

Levélcím: H-2040 Budaörs, Pf. 56.

Telephely:  2040 Budaörs 
Szabadság út 397-399.

Telefon: 23/ 420-066, 23/500-536

Fax: 23/ 420-007

E-mail:
betonplasztika@mail.datanet.hu

Honlap: www.betonplasztika.hu

2. ábra   Egy emberként az úton

3. ábra   A cél elõtt

4. ábra   Jó alapon erdõ nõ

5. ábra   Híd elõttem, híd utánam

1. ábra   Magasba törünk
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Elsõ Beton
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KÖRNYEZETVÉDELMI MÛTÁRGYAK
  Hosszanti átfolyású, 2-30 m3 ûrtartalmú vasbeton aknaelemek 

 ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 szervízállomások, gépjármû parkolók, 
 üzemanyag-töltõ állomások, gépjármû mosók, 
 veszélyes anyag tárolók, 
 záportározók, kiegyenlítõ tározók, tûzivíz tározók. 

 REFERENCIÁK 
 Ferihegy LR I  II. terminál bõvítése,  
 MOL Rt. logisztika, algyõi bázistelep, 
 Magyar Posta Rt.,  
 ÖMV, AGIP, BP, TOTAL, PETROM, ESSO töltõállomások 

    és kocsimosók, 
 P&O raktár, 
 PRAKTIKER, TESCO, INTERSPAR áruházak.  

 RENDSZERGAZDA, BEÜZEMELÕ ÉS ÜZEM-FENNTARTÓ:  
 REWOX Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft. 
 Telephely: 6728 Szeged, Budapesti út 8.   Ipari Centrum  
 Telefon: 62/464-444    Fax: 62/553-388    mail@rewox.hu 

BÕVEBB INFORMÁCIÓ A GYÁRTÓNÁL: Elsõ Beton Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.

Telefon: 62/549-510      Fax: 62/549-511      E-mail: elsobeton@elsobeton.hu 

Magyar Építõmérnöki Minõségvizsgáló és Fejlesztõ Kft.
(NAT-1-1271/2004)

Laboratóriumi vizsgálatok
Talaj, aszfalt, beton és
betontermék, habarcs, bitumen,
cement, gipsz, valamint halmazos
ásványi anyagok vizsgálata.

Helyszíni vizsgálatok
Talaj, beépített-aszfalt, beton és
betontermék, épületszerkezet és
szerkezeti mûtárgy, 
felületkezelés, szigetelés
vizsgálata.

Mintavételek
Talaj, aszfalt, beton és
betontermék, habarcs, bitumen,
cement, halmazos ásványi
anyagok mintavétele és minta
elõkészítése vizsgálatokhoz.

Megfelelõségértékelés

Technológiai tanácsadás

Kutatás-fejlesztés

Cím: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Telefon: (36)-1-305-1348

Fax: (36)-1-305-1301

E-mail: maepteszt@maepteszt.hu
Honlap: www.maepteszt.hu

Laboratóriumaink

BUDAPEST
FERIHEGY
NAGYTÉTÉNY
SZÉKESFEHÉRVÁR
DUNAFÖLDVÁR
GÉRCE
HEJÕPAPI
KÉTHELY
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Az EUPAVE egyesülés feladata,
hogy foglalkozzon az út infrastruk-
túra biztonságának javasolt irányel-
veivel

Az Európai Bizottság 2001. évi,
Európai Közlekedéspolitikai Fehér
Könyvébõl kiindulva, az Európai
Parlament és a Tanács a közös
döntési eljárás keretében mérlegeli
az „Út infrastruktúra igazgatási
irányelvek“ kiadását célzó javas-
latot. A javaslat célja a biztonsági
szempontok egységesítése az
Európát átszelõ úthálózat infra-
struktúrája irányított gazdálkodásá-
nak, tervezésének és mûködte-
tésének minden szakaszában. Ez
kihatással lehet a beton elválasztók
alkalmazására is az utakon.

A CEMBUREAU nem fog intéz-
kedni ez ügyben; ugyanis ez a
dolog az újonnan megalakított
EUPAVE egyesülés hatáskörébe fog
tartozni, amelynek további felada-
ta lesz a kb. négyévenkénti Betonút
Szimpóziumok megszervezése is.

Bár a javaslat nem foglalkozik
mûszaki szabványok és elõírások ki-
dolgozásával, azonban körvona-
lazza a biztonság növeléséhez szük-
séges minimális teendõket, vala-
mint azokat az eljárásokat, ame-
lyeket egyes tagországokban már
sikerrel alkalmaztak. A tagorszá-
gokat felkérik, hogy értékeljék az
utak biztonságára ható tényezõket,

végezzenek útbiztonsági ellenõrzé-
seket és gyakoroljanak biztonsági
felügyeletet az összes infrastruk-
turális projekt vonatkozásában.

A CIMBéton, a cementtel és a
cement alkalmazásával foglalkozó
információs társulás észrevételezte
a Bizottság felé, hogy a tag-
országok hatáskörében kell hagyni
a döntést arról, hogy aszfalt- vagy
betonutat építsenek, a biztonsági,
hatékonysági, üzemanyag-takaré-
kossági és kockázatelemzési szem-
pontok figyelembe vételével.

A Tanács várhatóan március 22-
én vitatja meg a javaslatot, míg a
Parlamenti Bizottság szavazását
június 5-ére tûzték ki azzal, hogy a
plenáris ülésre júliusban kerül majd
sor. Politikai megegyezés a Tanács-
ban errõl júniusban várható.

Forrás: CEMBUREAU Hírlevél, 

2007. február

( ( (

HÍREK, INFORMÁCIÓK

Sika Hungária Kft. 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Telefon: (+36 1) 371 2020 • Fax: (+36 1) 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com • www.sika.hu

Beton Üzletág 
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 
Telefon: (+36 1) 382 7340 • Fax: (+36 1) 371 2022 
E-mail: stabiment@hu.sika.com • www.stabiment.hu 
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A Sika Hungária Kft. Beton Üzletága a betont és habarcsot elôállító üzemeknek, az ezt beépítô vállalkozóknak 
és a mindezt megálmodó tervezôknek nyújt segítséget, biztosít anyagokat és kínál szolgáltatásokat. 
Üzletágunk ezekkel a kiváló és ellenôrzött minôségû termékekkel és alapanyagokkal kíván hozzájárulni 
a hazai épített környezet szebbé és tartósabbá tételéhez.

A bizonyítottan jobb és tartósabb beton

Elköltöztünk! 

Elköltöztünk! 



Az építõipari termelés alakulása
2006-ban az építõipar egésze (a

jogi és a nem jogi személyiségû
szervezetek, továbbá az egyéni
vállalkozók) 2157,1 milliárd forint
összegû építési-szerelési munkát
valósított meg, amely összehasonlí-
tó árszinten 1,6 %-kal maradt el az
egy évvel korábban elért magas
teljesítménytõl.

Eltérõ mértékben ugyan, de va-
lamennyi alágazat termelése vissza-
esett. A legnagyobb - az építõipari
termelés 66 %-át kitevõ - építõipari
alágazat, a szerkezetkész épületek
és egyéb építmények építésének
termelése 1,3 %-kal, az épületgépé-
szeti szerelés teljesítménye 0,2 %-
kal, a befejezõ építésé 6,2 %-kal
csökkent ebben az idõszakban (1.
táblázat).

2006-ban a termelés építményfõ-
csoportok szerinti teljesítményét
tekintve az épületek építésének
volumene 3,9 %-kal nõtt, az egyéb
építmények (utak, vasutak, vízi
építmények, vezetékek stb.) építése
ezzel szemben 7,5 %-kal kisebb

volt, mint egy évvel korábban. Az
épületek építésében a lakásépítések
visszaesését ellensúlyozta az ipari,
kereskedelmi és iroda épületek
építésének bõvülése. Az egyéb
építmények építésének csökkenését
alapvetõen - a korábbi években
gyorsan bõvülõ - az építõipari ter-
melés egynegyedét kitevõ útépíté-
sek ütemének mérséklõdése okozta.

Az elmúlt évben a legalább öt fõt
foglalkoztató vállalkozások termelé-
sének mintegy felét elõállító közép-
magyarországi székhelyû szervezetek
termelése 1,8 %-kal csökkent. Ha-
zánk többi régiójában emelkedett a
termelés, legnagyobb mértékben
(17,5 %-kal), a közép-dunántúli szék-
helyû szervezetek növelték teljesít-
ményüket az elõzõ évhez viszonyítva.

Ebben az idõszakban az 50 fõ
alatti kisvállalkozások termelésben
betöltött domináns szerepe tovább-
ra is megmaradt. Az Európai Unió
építési piacához hasonlóan a kis-
szervezetek adják az építõipari ter-
melés nagyobb hányadát. 2002.
évben 63 %-kal, 2003-ban 66 %-kal,

2004-ben 65,6 %-kal részesedtek az
építõipari termelésbõl. 2005. és
2006. években ez az arány tovább
növekedett; 67,5 illetve 68 %-ot tett
ki. A 10 fõ alatti kisvállalkozások
2006-ban az összes termelési érték
42 %-át hozták létre, és ezen belül
az öt fõ alatti mikro-vállalkozások
több mint háromnegyed részét ad-
ták a termelésnek. Ez is mutatja,
hogy az építõipari ágazat számára
kiemelt jelentõségû a mikro- és kis-
vállalkozások versenyképességének
megkülönböztetett kezelése a Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretei között.

Az építési szerelési tevékenység
árindexeinek alakulása

Az építõipari tevékenység költ-
ségalapon számított árai 2006. év-
ben átlagosan 7,1 %-kal, az egy
évvel korábbinál 3 százalékkal na-
gyobb mértékben emelkedtek. A
jelentõs, fogyasztói árindex emelke-
dést (3,9 %) meghaladó növekedést
alapvetõen az anyagárak és ezen
belül az üzemanyagok valamint az
építõiparban felhasznált egyéb kõ-
olajtermékek árának több hónapig
tartó gyors emelkedése idézte elõ. 

Az építõipari átlagot meghaladó-
an, 8,1 %-kal a szerkezetkész épület,
egyéb építmények építése alágazat-
ban nõttek az árak a vizsgált idõ-
szakban, míg az épületgépészeti
szerelés, illetve a befejezõ építés
árai alatta maradtak az építõipari
árak átlagos emelkedésének.

Az építõipari vállalkozások által
összesen kötött új szerzõdések vo-
lumene 1,9 %-kal volt alacsonyabb,
mint egy évvel korábban. Ezen
belül az épületek építésére kötött új
szerzõdések 4,1 %-kal csökkentek,
míg az egyéb építményekre kötött
szerzõdések hasonló nagyságrendû-
ek, mint 2005-ben. Az év végi szer-
zõdésállomány volumene összesen
25 %-kal volt alacsonyabb.

Az ágazat szervezeti struktúrájá-
nak alakulása

Az építési piacot változatlanul a
vállalkozások igen magas száma és
az erõs versenyhelyzet jellemzi, bár
tíz év alatt elõször fordult elõ - ha
csak kismértében is - a bejegyzett
vállalkozások számának csökkené-
se, melyet alapvetõen az egyéni
vállalkozók számában bekövetke-
zett visszaesés eredményezett.

Az ágazatban 2006. december
végén 94 397 építõipari szervezetet
- beleértve a nem jogi személyiségû
vállalkozásokat és az egyéni vál-
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Statisztika

Az építõipar 2006. évi
teljesítménye
DÜRR BÉLÁNÉ

Értéke folyó
áron

(milliárd Ft)

Megoszlása
(%)

Volumene (elõzõ
év azonos

idõszaka = 100)

45.1. Építési terület elõkészítése* ... ... ...
45.2. Szerkezetkész épület, egyéb 

építmény építése
1 421,4 65,9 98,7

45.3. Épületgépészeti szerelés 458,7 21,3 99,8
45.4. Befejezõ építés 174,4 8,1 93,8
45.5. Építési eszközök kölcsönzése* 

személyzettel
... ... ...

Építõipar összesen: 2 157,1 100,0 98,4

ebbõl
250 fõ feletti 350,4 16,2 88,6
50-249 fõ közötti 339,8 15,8 106,9
20-49 fõ közötti 301,1 13,9 100,9
10-19 fõ közötti 269,6 12,5 120,7
10 fõ alatti összesen 896,3 41,6 93,7

ebbõl
- 5-9 fõ közötti 209,2 23,3 98,5
- 5 fõ alatt 678,0 76,7 92,3

Forrás: KSH
*Megjegyzés: Az alágazatok elhanyagolható súlya miatt a KSH nem közöl adatot.

1. táblázat   Az alágazatonként és szervezetcsoportonként részletezett
termelési adatok 2006. évben



lalkozókat is - regisztráltak, közel
2000-rel kevesebbet, mint 2005.
december végén. A bejegyzett épí-
tõipari szervezetek túlnyomó több-
ségénél (89 452), közel 95 %-ánál
10 fõnél kisebb a foglalkoztatotti
létszám. 3236 szervezetnél 10-19 fõ,
1366-nál 20-49 fõ, 318-nál 50-249 fõ
és 25 szervezetnél 249 fõnél több a
létszám.

A mûködõ vállalkozások számá-
ban számottevõ változás nem történt
a vizsgált idõszakban, struktúráját
tekintve azonban itt is az egyéni
vállalkozók számának csökkenése
volt jellemzõ, melyet a társas vállal-
kozások számának bõvülése alap-
vetõen ellensúlyozott. A mûködõ
szervezetek bejelentettekhez viszo-
nyított aránya az építõiparban 88 %,
amely jelentõsen meghaladja az
országos átlagot (73 %). 

A szükségszerû átalakulások
nyomán az építési igényeket egyre
inkább gazdaságosan megvalósítani
képes szervezeti struktúra, illetve
építõipari kínálat áll rendelkezésre.

Lakásépítés
A 2006. évben kiadott új lakás-

építési engedélyek nem jelzik a
lakásépítési kedv további növeke-
dését, tekintettel arra, hogy 13 %-kal
kevesebb új lakásépítési engedélyt
adtak ki, mint egy évvel korábban.

2006-ban 33 864 új, befejezett
lakásra adtak ki használatbavételi
engedélyt az építésügyi hatóságok,
ami 17,6 %-kal kevesebb, mint az
elõzõ évben átadott lakások száma.
A kiadott új építési engedélyek
száma 44 826, ami 13 %-os csök-
kenést jelent. A lakásépítések terü-
leti szerkezete az elmúlt években
egyre inkább a fõváros felé tolódott
el, így a fõvárosi lakásépítések erõ-
teljesebb visszaesése jelentõs mérték-
ben kihatott az országos lakásépítés
csökkenésére. Budapesten egyhar-
maddal kevesebb új lakás hasz-
nálatbavételére került sor, valamint
egynegyeddel kevesebb új enge-
délyt kértek, mint az elõzõ évben.

2006-ban a lakosság kivételével
minden építtetõi körben az átlagos-
nál nagyobb visszaesés mutatko-
zott. Az önkormányzati építkezések
száma (300) nem érte el az elõzõ
évi felét sem, ami azért is kedvezõt-
len, mivel Magyarországon a bér-
lakások száma nem éri el a teljes
lakásállomány 10 %-át sem, és jóval
elmarad az európai átlagtól.

A vállalkozások 20 %-kal keve-
sebb lakást építettek, mint 2005-

ben. Ez utóbbi fordulattal egy 2000
óta tartó fejlõdési tendencia szakadt
meg. A vállalkozói lakásépítés az
összes lakásépítéshez képest az
elmúlt évtized közepén jellemzõ
5 %-os arányról 2000-ben 15 %-ra,
2001-ben 22 %-ra, 2002-ben 30 %-
ra, 2003-ban 31 %-ra növekedett.
2005-ben ez az arány már 45 %-ra
módosult. 2006-ban ez a növekedé-
si tendencia torpant meg, amely kö-
vetkeztében az átlagosnál nagyobb
mértékben visszaestek az értéke-
sítésre szánt, többszintes, többla-
kásos és lakóparki építkezések. A
lakások 55 %-át természetes szemé-
lyek építették saját használatra, több
mint felét családi házas épületek-
ben. Az új lakások átlagos alapterü-
lete 89 m2, ami 3 m2-rel nagyobb,
mint elõzõ évben. Leginkább a 60
m2-nél kisebb lakások száma csök-
kent (26 %-kal), míg legkevésbé (11
%-kal) a 100 m2-nél nagyobbaké.

A használatba vett lakások szá-
ma két megye (Fejér és Nógrád)
kivételével az egész országban visz-
szaesett, a legnagyobb mértékben
Budapesten (33 %-kal) és Heves
megyében (35 %-kal). A kiadott új
építési engedélyek száma már
nagyobb területi különbséget mutat.
Nyolc megyében ez magasabb, mint
egy évvel korábban, míg másik
nyolc megyében 25 % fölötti (Zala
megyében 45 %-os) csökkenés mu-
tatkozott. A csökkenés leginkább a
három- és többlakásos épületeket
érintette, míg az egylakásos épüle-
tekre kiadott új engedélyek száma
alig változott.

2006. évben több mint 4 millió
m2 lakóépület és 3,8 millió m2 nem
lakóépületre adtak ki új építési
engedélyt. Lakóépületeknél ez 9 %-
os, a három- és több lakásos
lakóépületeknél 21 %-os visszaesést
jelen. A létesítendõ nem lakóépüle-
tek alapterülete stagnálást mutat.
Ezen belül az elõzõ évihez képest
növekedett az ipari épületek aránya
34-rõl 41 %-ra, jelentõsen csökkent
az új mezõgazdasági épületeké (24-
rõl 17 %-ra).

A foglalkoztatás és a bérek ala-
kulása (5 fõ feletti foglalkoztatás
esetén)

Az építõiparban alkalmazásban
állók száma a 2001. és 2006. közötti
években folyamatosan növekedett.
Az 5 fõ felett foglalkoztató vállal-
kozások adatai szerint 2006-ban az
ágazatban alkalmazásban állók szá-
ma meghaladta a 140 ezer fõt, amely

6,4 %-kal több mint az elõzõ évben.
Tekintettel arra, hogy a termelés
1,6 %-kal csökkent ebben az idõ-
szakban, feltételezhetõ, hogy a fog-
lalkoztatás jelentõs mérvõ, kimutatott
növekedése mögött - bizonyos mér-
tékig - a már korábban is foglal-
koztatott létszám „kifehéredése“ áll.

A KSH lakossági munkaerõ-
felvétel adatai szerint az építõipar-
ban 308 700 fõt foglalkoztatnak, ami
a nemzetgazdaság egészében fog-
lalkoztatottak közel 8 %-át teszi ki.
Ez a létszám az 5 fõ alatti társas
vállalkozásoknál és az egyéni vál-
lalkozóknál dolgozók állományá-
ból, valamint az alkalmi jelleggel
munkát vállalók más ágazatokhoz
viszonyított magas arányából, és a
közismerten nagymértékû bejelentés
nélküli foglalkoztatásból adódik.

Az építés struktúrájában a kor-
szerûsítõ, rekonstrukciós jellegû
építések arányának várható növeke-
dése a foglalkoztatás bõvülésének
tendenciáit tovább erõsítheti. Az
épületfelújítás, korszerûsítés ugyanis
jelentõs munkahelyteremtõ beruhá-
zás, a kézmûves szakmák kiterjedt
alkalmazása számottevõen növeli a
foglalkoztatottak számát. 

A 2007-2013 közti NFT II. idõ-
szakában az építõipar elõtt álló ki-
hívásokra tekintettel - szakértõk
munkaerõ-piaci prognózis készíté-
séhez végzett felmérés során meg-
kérdezett vállalkozások véleménye
szerint - munkaerõ gondokkal kell
szembenézni az ágazatban. A
felmérés alapján a nemzetgazdasági
ágak közül átlag feletti mértékben
szembesül tartós munkaerõ gon-
dokkal a feldolgozóipar, és a
pénzügyi szolgáltatások mellett az
építõipar. (A versenyszektorban a
munkaerõhiányt érzékelõ cégek
statisztikai állományuk 7 százaléká-
ban határozták meg a hiányzó mun-
kaerõ mértékét.) Az említett felmérés
szerint a legnagyobb hiányjelensé-
get az építõipari cégek jelezték,
elsõsorban a szakképzett fizikai
dolgozók tekintetében.

A bérnövekedés mértéke a vizs-
gált idõszakban az ágazatban 10,3 %
volt, ami meghaladta nemzetgazda-
ság átlagos emelkedését (8,1 %). A
jelenlegi 117 500 forint havi bruttó
átlagkeresettel azonban még így
sem tudott az ágazat felzárkózni a
legalacsonyabb átlagkeresetõ ága-
zatok közül a nemzetgazdasági,
illetve a versenyszféra átlagához (2.
táblázat).
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Építõipari várakozások
Az építõipar fejlõdését, teljesít-

ményét a makrogazdasági folya-
matok, a beruházási és fenntartási
munkák iránti központi költségve-
tési, önkormányzati, lakossági, illet-
ve a vállalkozói szféra részérõl
jelentkezõ kereslet határozza meg. 

Ennek megfelelõen az építési
keresletet elsõsorban az egyes ipar-
ágak fejlesztési igényei, az infra-
strukturális fejlesztések, az intézményi
és kereskedelmi létesítmények,
valamint a lakásépítés és a meglévõ
lakás- és épületállomány fejlesztési,
korszerûsítési munkái indukálják.
Ezek közül a jövõben különösen az
építési piac felújítási, fenntartási,
korszerûsítési szegmensének erõtel-

jes növekedése várható Európa
szerte. A felújítási munkák hazai
bõvülését jelzik a felújításhoz szük-
séges építési termékek keresletének
dinamikus bõvülése, valamint a
lakáshitelezésen belül a lakások
korszerûsítését, bõvítését célzó hite-
lek számának és összegének folya-
matos bõvülése, amely örvendetes,
mivel a meglévõ lakásállomány
többsége felújításra szorul. A több-
lakásos épületek többsége túlhalad-
ta az optimális felújítási ciklusidõt.

Az építõipari termelés 1996. óta
az elõzõ évhez képest eddig minden
évben nõtt. A 2005. évi dinamikus,
16,1 %-os növekedés után 2006-ban
összehasonlító árszinten 1,6 %-kal
maradt el az egy évvel korábbi

teljesítménytõl.
A nemzetgazdasági beruházások

volumene 2006 évben 2 %-kal
maradt el az elõzõ évhez viszonyítva.
Folyó áron a beruházások teljesít-
ményértéke 4648 milliárd forint
volt, ezen belül az építési beru-
házások 2686 milliárd forintot tettek
ki, ami 1,9 %-os csökkenést jelent.

A 2007-2013 közti NFT II. idõ-
szaka azonban nagy kihívást való-
színûsít az építési piac valamennyi
szegmensében, különös tekintettel
az ország infrastrukturális elmara-
dottságának csökkentésére, az EU
csatlakozással vállalt környezetvé-
delmi beruházások kivitelezésére és
a lakásállomány állapotának javítá-
sára. Ebben az idõszakban évente
akár 1500 milliárd forint uniós
támogatás hívható le, amelynek
mintegy 70-80 százaléka az építés-
ügyben landolhat, tekintettel arra,
hogy a Regionális Operatív Program
intézkedéseinek mintegy 50 %-a
tartalmaz építési komponenst. Mind-
ezek függvényében az építõipar
2007. évi teljesítményének növeke-
dése az év második felétõl való-
színûsíthetõ, mely éves szinten a
GDP prognosztizált 2-3 %-os
bõvülését meghaladó mértékû, 3-4
%-os növekedést jelenhet.
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2005. év 2006.év
Index (%)

havi bruttó átlagkereset (Ft)

45.1. Építési terület elõkészítése 84 055 99 994 113,6
45.2. Szerkezetkész épület, egyéb 

építmény építése
112 241 123 731 110,2

45.3. Épületgépészeti szerelés 103 743 111 312 107,3
45.4. Befejezõ építés 73 783 85 377 115,7
45.5. Építési eszközök kölcsönzése 

személyzettel
135 654 156 133 115,1

Építõipar összesen: 106 457 117 438 110,3

2. táblázat   A teljes munkaidõben foglalkoztatottak kereseti adatai az
építõiparban (KSH évközi adatgyûjtésbõl származó, 5 fõ felettiekre

vonatkozó adatok)

Az építõanyagipar 2006. évi
teljesítménye
SZÉKELY LÁSZLÓ

Termelés
Az építõanyagipar (egyéb nem

fém ásványi termékek gyártása) 5 fõ
feletti vállalkozásainak összesítése
alapján a 2006. évi termelési értéke
folyóáron 454,5 milliárd Ft volt. Ez a
mennyiség összehasonlító árszinten
6,4 %-kal magasabb, mint egy évvel
korábban.

A termelés januárban 5,0 %-kal,
áprilisban 1,5 %-kal, novemberben
3,8 %-kal volt alacsonyabb, mint egy
évvel korábban, februárban 7,6 %-kal,
márciusban 14,5 %-kal, májusban
14,5 %-kal, júniusban 7,3 %-kal,
júliusban 15,4 %-kal, augusztusban
16,6 %-kal, szeptemberben 2,3 %-
kal, októberben 4,0 %-kal, december-

ben 3,3 %-kal növekedett a termelés.
A növekedés oka elsõsorban az

export, másodsorban az év eleji
kedvezõ idõjárás. Az idõjárás 2006.
év végén is kegyes volt, a tél no-
vemberben és decemberben nem
érkezett meg, így az építõk a
szabadban is dolgozhattak, amely
az építõanyag értékesítést növelte.

Harmadsorban feltétlen meg kell
említeni, hogy 2005. folyamán közel
52 ezer új lakás építésére adtak ki
építési engedélyt az építési ható-
ságok, amelyhez a szükséges építõ-
anyagok beszerzése 2006. elsõ
félévében kezdõdött el. 

Ugyanakkor elmondható, hogy
az építõanyagipar bruttó termelési

teljesítménye az ipari termelésnöve-
kedés indexétõl 3,7 %-kal maradt el,
ugyanis az ipar termelése 2006-ban
10,1 %-kal haladta meg az elõzõ év
azonos idõszakának termelési szint-
jét. A növekedés elsõsorban az ex-
porteladásoknak volt köszönhetõ,
amely lehetõvé tette, hogy az ipar
megõrizze versenyképességét (ipari
exportnövekedés 114,6 %-os volt). 

A 2006. év negyedik negyedéve
átlag felettinek minõsíthetõ, az épí-
tõanyag gyártók kiemelkedõ értéke-
sítésrõl számoltak be, köszönhetõ ez
a szokatlanul kedvezõ idõjárásnak,
valamint annak, hogy az ingatlan
mint befektetési forma újra népsze-
rûvé vált. Figyelemre méltó, hogy -
fõleg a fõvárosban - az év végén
számos új építkezés kezdõdött el,
amely fõleg a cementipar értékesí-
tését a tervezett fölé emelte. Hiszen
a kedvezõ idõjárás fõleg azokat a
beruházásokat befolyásolta kedve-
zõen, amelyekben szerkezet- és mély-
építés folyik. Ezek az építkezések
pedig zavartalanul egész évben folytak.

Statisztika



A teljes építõanyagipart nem fedi
le az egyéb nem fém ásványi
termékek gyártása ágazat, ugyanis a
KSH statisztikai besorolása nem
veszi az építõanyagipari ágazatba
(26. egyéb nem fém ásványi termé-
kek ágazat) az ajtó- és ablakgyár-
tást, valamint a 14.11 statisztikai
besorolású építési célú kõ, illetve a
14.21 besorolású kavics és homok
bányászatot. Ezeket pedig az építõ-
ipar használja fel, termelési és érté-
kesítési mennyiségeivel még nagyobb
lenne az építõanyagipar teljesítménye.

A növekedési számok közelíte-
nek az 1997-2000 közötti idõszak
termelési számaihoz, amikor is 10 %
fölött volt az építõanyagipar növe-
kedésének dinamikája.

Az építõanyagipar növekedése
2006. évben nem a lakásépítéstõl
függött, hanem fõleg az infrasruk-
túra építésétõl, hiszen utak, hidak,
ipari és kereskedelmi létesítmények
valamint egyéb mûtárgyak építésé-
nél jelentõs mennyiségû építési be-
tonterméket, elõkevert betont, bitument
stb. használnak fel, amely jelentõsen
megemelte ezen termékek gyártását
és értékesítését.

Értékesítés
Az építõanyagipar 2006. évi összes

értékesítése folyóáron 454,570 milliárd
Ft volt, ami 6,8 %-kal volt magasabb,
mint 2005 hasonló idõszakában. A
belföldi értékesítés (325,280 milliárd
Ft) 1,7 %-kal növekedett az elõzõ év
hasonló idõszakához viszonyítva, az
exportértékesítés (129,290 milliárd Ft)
22,2 %-kal növekedett.

Cementipar
A cementipar termelése 3 732 ezer

tonna (index 111 %), belföldi érté-
kesítése 3 327 ezer tonna (113 %) és
export értékesítése 256,3 ezer tonna
(89 %) volt 2006. évben.

A hazai termelést 2006-ban 4 gyár
(a váci, a beremendi, a hejõcsabai
és a lábatlani) teljesítette. A magas
importmennyiség miatt a magyar
cementgyárak változatlanul nem
tudják kapacitásukat kihasználni.

A teljes cement import a KSH
adatai szerint 2006-ban 826 068
tonna volt, melybõl a legjelentõ-
sebb cement beszállítók Ukrajna
(386 872 tonna), Szlovákia (365 879
tonna) és Ausztria (36 065 tonna).

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv
egyre több cement felhasználást irá-
nyoz elõ az elkövetkezõ években.
Ennek kielégítésére, az import vissza-
szorítására a Holcim Hungária Zrt.
Nyergesújfalun egy új, modern ce-

mentgyárat fog a közeljövõben
felépíteni a lábatlani, nedves tech-
nológiával rendelkezõ gyár helyett.
A cementgyár felépítése, járulékos
költségekkel együtt mintegy 35
milliárd forintba fog kerülni.

Hasonló elgondolás vezérelhette
az építõipari kivitelezéssel foglalko-
zó Strabag Zrt-t. A cég a baranyai
Királyegyházán cementgyárat kíván
építeni. A tervek szerint a cement-
gyár éves kapacitása 830 ezer tonna
lesz, és 2009. év végére készül el. A
beruházás 30-33 milliárd forintba fog
kerülni, és a cementtermelés 50 %-át
a cég saját kivitelezésben épülõ
építkezéseihez használja fel.

A Duna-Dráva Cement Kft. bere-
mendi gyárában a kemencevonal
teljes cseréjére kerül sor 2007-2008
évben. A fejlesztés ötmilliárd forint-
ba fog kerülni, eredményeként
tartani tudják a 2008-tól tovább
szigorodó környezetvédelmi elõírá-
sokat és határértékeket. Tovább fog
csökkeni a szén-dioxid és a porki-
bocsátás, különösen az alternatív
tüzelõanyagok felhasználása során.

Betonipar
2006. évben a Magyar Betonszö-

vetség tagvállalatainak összesítése
alapján az országban 5 539,3 ezer m3

transzportbetont gyártottak. A 2005.
évi 5716,4 ezer m3-hez képest a
csökkenés mértéke 3,1 %-os (177,1
ezer m3). Ezt a termelési mennyisé-
get mintegy száz betonüzem állítja elõ,
amelyek a magyar termelés 70 %-át
adják, a hiányzó mennyiséget (kb. 30
%-ot) további 300 kisüzem állítja elõ. 

A transzportbeton felhasználás az
utóbbi négy évben folyamatosan emel-
kedett, fõleg a második és harmadik
negyedévi növekedés eredménye-
ként a 2006. évi termelés megköze-
lítette a 2005. évi magas bázist, csak
minimálisan (3,1%- kal) maradt el.

Az országos transzportbeton gyár-
tás közel egyharmada (1950,9 m3)
Budapesten készült, 257,6 ezer köb-
méterrel (15,2 %-kal) több, mint az
elõzõ évben. Tehát az országos
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Termék
2005. 2006.

termelés
belföldi

értékesítés
export

értékesítés
összes

értékesítés
termelés

belföldi
értékesítés

export
értékesítés

összes
értékesítés

14.11 építési kõ
(millió Ft)

3 280,08 3 318,4 0 3 318,4 5 941,7 5 960,0 1,4 5 961,4

14.21 homok, kavics
(millió Ft)

39 467,54 38 019,1 1 207,8 39 226,9 51 142,5 51 236,3 706,3 51 942,6

14.11 index (%) 66,36 66,8 0 66,8 181,1 179,6 0 179,6
14.21 index (%) 131,6 130,4 210,9 132,0 129,6 134,8 58,5 132,4

1. táblázat   Építési célú kõfejtéssel, kavics, homok bányászattal foglalkozó ágazatok 
2005-2006. évi termelési és építési adatai

Ágazat
Termelés Összes értékesítés

millió Ft index %* millió Ft index %*

261. Üveg, üvegtermékek gyártása 72 082 110,5 71 542 108,9
262. Kerámia termékek gyártása 38 767 94,7 38 788 96,0
263. Kerámia csempe, lap gyártása 8 763 103,0 9 550 117,7
264. Égetett agyag építõanyag gyártása 42 507 93,4 43 040 95,7
265. Cement, mész, gipsz gyártása 70 550 112,0 70 847 111,8
266. Beton-, gipsz-, cementtermékek 

gyártása
136 397 105,5 135 470 105,0

267. Építõkõ, díszítõkõ megmunkálása 4 074 73,6 4 092 74,0
268. Máshová nem sorolt, egyéb nem 

fém termékek gyártása
81 329 117,8 81 241 118,4

26. Összesen 454 469 106,4 454 570 106,8
Forrás: KSH   
* Az elõzõ év azonos idõszaka = 100 %

2. táblázat   A termelés és az összes értékesítés 2006. évi
szakágazatonkénti adatai



viszonylagos csökkenés mellett Bu-
dapesten jelentõsen növekedett a
beton felhasználás. 

További iparágak
Az országban 2006-ban 4 941

ezer m2 kerámia falburkoló lapot
(csempét) és 2 086,5 ezer m2 padló-
burkoló lapot gyártottak. Az összes
burkolólap import 15 316 ezer m2 volt,
ebbõl csempe 2 932 ezer m2, padló-
lap 12 383 ezer m2. A 2006 éves import
mennyiségileg 6,0 %-kal csökkent,
értékben pedig 0,4 %-kal növekedett. 

Az üveg- és üvegtermékek szak-
ágazatban a termelés növekedés
indexe 10,5 %-os, az összes értéke-
sítés növekedési indexe 8,9 %-os
volt. Örvendetes, hogy az üvegipa-
ron belül egyre nagyobb súlyt kép-
visel a síküveg további feldolgozása
(23,1 %-os termelésnövekedés), vala-
mint a mûszaki, egyéb üvegtermékek
gyártása (38,2 %-os termelésnöve-
kedés).

Jövõ év õszére Orosházán a Gu-
ardian Orosháza Kft-nél zöldmezõs
beruházásban elkészül egy speciális
felületkezelõ üzemrész, az úgyneve-
zett magnetron bevonó sor, melynek
kapacitása 6 millió négyzetméter.
Az új technológiával, azaz fém réteg
bevonattal elérhetõ, hogy az üvegek
hõátbocsátása csupán harmada a
korábbi megoldásokkal készült üve-
gekének.

A téglaiparban az év folyamán
meglehetõsen hullámzó volt a ke-
reslet. Összeségében 2006-ban az
„Égetett agyag építõanyag gyártása“
szakágazat termelése 6,6 %-kal volt
kevesebb a bázishoz képest. A tég-
laipar termelése elérte 2005-ben 3,291
millió m3-t, 2006-ban a 3,374 millió
m3-t, értékesítése pedig a 3,297 mil-
lió m3-t, illetve a 3,496 millió m3-t.

Az égetett cserép belföldi érté-
kesítése saját termelésbõl és import-
ból 102 444 ezer darab (88,5 %), a
termelés 120 509 ezer darab volt
(91,8 %).  A gyártók által belföldön
és külföldön értékesített égetett
cserép mennyisége 120 302 ezer
darab volt, 9,8 %-kal csökkent.

A betoncserép iparban növeke-
dés volt tapasztalható, a termelés
27,8 %-kal (64,5 millió darab), a
belföldi értékesítés 21,1 %-kal (61,7
millió darab), az export 19,37 %-kal
(12 millió darab) növekedett 2005.
évhez viszonyítva.

Várakozások
Az építõanyagipari ágazatok nö-

vekedési ütemét leginkább az be-
folyásolja, hogyan alakul az országos

építés, illetve az építõipar struktúrá-
ja, azaz milyen részarányt képvisel
az új lakásépítés és az építmények
építése, és ezen belül hogyan vál-
tozik a belsõ összetétel.

Egyes elemzõk szerint visszaesik
az irodaházak építése, mivel a meg-
lévõk kihasználtsága igen alacsony,
ennek ellenére Budapesten megin-
dult több irodaház építése is (pl. a
Váci út elején az ún. BC 30, az
Aréna Corner, a Bécsi Corner).

Az irodaházak építése terén új
színfoltként elindult az ún. „loft“ iro-
daházak építése, ami a lakóövezet-
ben lévõ ipari épületek átalakítását
takarja lakó, irodai és szórakoztató
célokra.

A korábbi ingatlanpiaci informá-
ciók arról szóltak, hogy Budapesten
és Pest megyében nem várható
nagyobb szállodaépítési akció, azon-
ban a hírek szerint több szálloda is
készülõben van (pl. Hilton szálló
Visegrádon, Hotel Orient Budapesten).

2007. januárjában megkezdõdik
a fõváros három mûemlék fürdõjének
- Gellért, Lukács és Széchenyi -
felújítása. A beruházás 3,12 milliárd
forintba kerül majd, átadása 2008.
márciusban várható.

A bevásárlóközpontok, szakáruhá-
zak építési üteme jelentõsen csök-
kent. A legújabb tendencia a meglévõ
bevásárló központok, a korában
átadott épületek újra pozicionálása,
valamint a belvárosi üzletek felvá-
sárlása, illetve átalakítása.

Egy felmérés szerint Magyaror-
szágon tovább bõvül a raktár kíná-
lat. Néhány jelentõs nagyvállalat saját
forrásból - fõleg az M0 körgyûrû
mentén - logisztikai központot épí-
tett. 2007-ben is fokozódik az igény
az új építésû raktárak, illetve gyártó
csarnokok iránt. Budapesten és
környékén a modern ipari ingatlan
állomány 2006-ban 120,7 ezer négy-
zetméterrel, 6,5 %-kal bõvült, jelen-
leg 934 ezer négyzetméter. 

Radikális változás jelenleg nem
várható, de strukturális változás már
jelen van a lakásépítés terén. Az új
építési engedélyek szerint újból a
családi házas építkezés kezd elter-
jedni. A lakossági építõanyag-vásár-
lások idõpontját döntõen befolyásolják
az inflációs várakozások, valamint a
hitelkedvezmények változása, érvé-
nyességének bevezetési idõpontja.

Szakértõi prognózis szerint 1998
óta folyamatosan nõ Európában a
lakások felújítása és karbantartása,
sõt egyes nyugat-európai országok-
ban az ilyen jellegû beruházások

már meghaladják az új lakások
építésének volumenét. A közép-
kelet európai országokban (cseh,
lengyel, magyar, szlovák) még
„szükségleti“ lakásfelújításokat vé-
geznek, melyet a kormányzatok
hitelekkel, pályázaton elnyerhetõ
állami támogatással (Magyarország),
ÁFA csökkentéssel (Lengyelország)
támogatnak. A lakásfelújításokat
ösztönzik a lakástakarék pénztárak,
felmérések szerint ezen pénztárak
ügyfeleinek több mint a fele meg-
takarítását lakásfelújításra költi. 

Elsõsorban EU-támogatásoknak
köszönhetõen nagy fejlõdés várható
az infrastruktúra építése terén. A
megkezdett és tervezett autópályák,
útépítések mellett csatornázásra,
vízellátásra, folyómeder szabályo-
zásra, belvíz elvezetésre, szemét-
kezelésre kell az EU és az állam
támogatásait fordítani, hogy a több
évtizedes lemaradásunkat bepótoljuk.

Az egyes alágazatok (cement, ke-
rámia, burkolólapok, csomagolóüveg,
edény és díszmû stb.) belföldi érté-
kesítésének alakulására jelentõsen ki-
hat az import növekedése. A 3/2003.
(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes
rendelet megteremtette az alapot
arra, hogy minõségi szempontból
csak megfelelõ termék érkezzen az
országba. A rendelet szigorú betar-
tása elõsegíti a magyar építõanyag-
gyártó cégek további fejlõdését.

Mivel az építési idõ a projektek
többségénél meghaladja az egy évet,
ezért az építõanyag-igény alakulása
szempontjából meghatározó tényezõ,
hogy az adott évben milyen arány-
ban van az induló, a folyamatban
lévõ átmenõ és a befejezõ beruházás.

A legfontosabb kérdés azonban az,
hogy a magyar építõanyagipar mi-
lyen mértékben és milyen áldoza-
tok árán tud megfelelni az Európai
Uniós csatlakozás utáni helyzet kihí-
vásainak, a piacbõvüléshez szükséges
kapacitásfejlesztések és kapacitás-
korszerûsítések megvalósításához,
az átvett, illetve az ezen idõszakban
átvételre kerülõ EU-szabványoknak
megfelelõ, magasabb szintû minõsé-
gi követelmények tárgyi és személyi
feltételeinek, és a környezetvédelmi
követelmények kielégítését, energia-
takarékosságot célzó korszerûsíté-
seknek. Erre megvan a lehetõség a
GKM pályázatain keresztül. 

Az elõzõek figyelembevételével
az építõanyagipar 2007. elsõ félévé-
nek teljesítményét a 2006. elsõ
félévéhez képest 4-5 %-os növeke-
déssel prognosztizálom.
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PLAN 31 Mérnök Kft. 

1052 Budapest, Semmelweis u. 9. 

Tel: 327-70-50, Fax: 327-70-51

Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi 

létesítmények tartószerkezeti  

tervezésével foglalkozik. 

Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal 
rendelkeznek elõregyártott és monolit 

vasbeton szerkezetek tervezésében, 
építészmérnökeink engedélyezési és teljes 

kiviteli dokumentációk elkészítésében.

www.plan31.hu

Irodánk elsõsorban ipari és kereskedelmi

létesítmények tartószerkezeti 

tervezésével foglalkozik.

Statikus mérnökeink nagy gyakorlattal

rendelkeznek elõregyártott és monolit

vasbeton szerkezetek tervezésében,

építészmérnökeink engedélyezési és teljes

kiviteli dokumentációk elkészítésében.

BETONACÉL
2475 Kápolnásnyék, 70 fõút 42. km 

Telefon: 06 22/574-310 
Fax: 06 22/574-320 

E-mail: ruform@t-online.hu 
Honlap: www.ruform.hu 

Postacím: 2475 Kápolnásnyék, Pf. 34. 
Telefon: 06 22/368-700 

Fax: 06 22/368-980 

BETONACÉL
az egész országban! 
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Intelligens megoldások

a BASF-tôl

BASF Építõkémia 
Hungária Kft.
1222 Budapest, 
Háros u. 11. 
• Tel.: 226-0212 
• Fax: 226-0218 
www.basf-cc.hu

Legyen szó akár építési, akár szerkezeti problémákról, vállalatunk, 
a BASF Építôkémia Hungária Kft. intelligens megoldásokat kínál ahhoz, hogy 
az Ön sikeréhez hozzájárulhasson.
Piacvezetô márkáink olyan jól bevált technológiák széles skáláját kínálják, 
amelyek segítségével Ön egy jobb világot építhet.

Adding Value to Concrete

UPDATE 2007/1 - Mosott beton felületek hosszú távú
viselkedése akusztikai szempontból

A beton útburkolatok sima felületét érdesíteni kell a
zajcsökkentés és a megfelelõ érdesség miatt támasz-
tott követelmények teljesítése érdekében. 

A hosszirányú vagy keresztirányú bordás struktúra
kialakítására hagyományosan a seprési vagy a
jutavásznas eljárást alkalmazzák. Ausztriában a kilenc-
venes évektõl használatos a mosott beton felület,
melynek  kialakítása során a vékony felsõ habarcs-
réteg eltávolításával a polírozódásnak és kopásnak
ellenálló, zúzalék a felszínre kerül. 

A továbbiakban a kiadvány bemutatja a mosott
beton felület elõállítását, az útburkolatok zajkibocsá-
tását, a mérési eljárást. 

Ausztriában a mosott betonok 8 mm vagy 11 mm
legnagyobb szemcsemérettel készülnek, mindkét
esetre léteznek határértékek a megengedett zajkibo-
csátásra vonatkozóan. Ezeket a határértékeket (101
illetve 102 decibel) az RVS 8.17.02 irányelv tartal-
mazza, és 100 km/h utazósebességnél mérik. A most
induló projekt során keresik az összefüggéseket az
aktuális zajkibocsátás és azok idõbeli változása, a
mechanikai tulajdonságok és az építés idõpontjában
alkalmazott technológia között.

A kiadvány beszerezhetõ a Magyar Cementipari
Szövetségtõl, telefon: 1/250-1629. 

KÖNYVJELZÕ
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Adalékszerek a hatékonyabb gyártáshoz

Elõregyártott elemek
optimalizálása

www.mc-bauchemie.hu


