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bontani a megépült szerkezetet, illetve utólag
nehézkes a beton minőségének javítása is.
De ha mégis megtörtént a hiba, és rosszul
készült el a beton, mi ekkor is tudunk segíteni.
Az Építéskémiai termékvonal betonjavító
anyagaival azokat a betonból, illetve vasbetonból megépített szerkezeteket tudjuk helyreállítani, amelyek vagy eleve nem megfelelő
minőségben készültek, vagy amelyeket már
korábban viszonylag jól elkészítettek, de az
idő és a környezeti hatások vasfoga még
ezt az öröknek tűnő anyagot is képes volt
károsítani. A Mapei betonjavító termékköre
szinte minden helyzetre vonatkozóan tud
megoldást adni.

Beton szakmai lap
2022. április

A Mapei Kft. ügyvezetőjeként a betonnal
napi szinten találkozom. Két termékvonalunk
közvetlenül is kapcsolódik a betonhoz.
A Betonadalékszerek termékvonal a kiváló
minőségű beton előállításához szükséges
termékeinkkel járul hozzá a jövő épületeinek
megvalósításához. Bizonyos adalékszerek
segítenek a beton könnyebb bedolgozásában,
ezek a folyósítószerek, a kötésgyorsító, kötéslassító szerek pedig a beton bedolgozása
időzítésében játszanak szerepet partnereinknél. Ezeken kívül adalékszereinkkel a beton szinte minden tulajdonságát meg tudjuk
változtatni, hogy azok pont az igényeknek
megfelelő minőséget képviseljék. A betonadalékszerek az elmúlt években, évtizedekben
robbanásszerű fejlődésen mentek keresztül
és a Mapei laboratóriumaiban a termékfejlesztésen sok-sok kollégám dolgozik azon,
hogy a partnereink igényei szerinti anyagokat
készítsünk. Soha nem áll le a fejlődés, és
ennek mi is a motorjai szeretnénk lenni. Az
egyik legnagyobb büszkeséggel eltöltő friss
referenciánk az újonnan megépült genovai híd, amelynek betonozásához sokféle
betonadalékszert szállítottunk és az egész
projekt ideje alatt szorosan együttműködtünk
kivitelező partnereinkkel, hogy hidegben és
melegben, mindenféle körülmények között
mindig kiváló minőségű beton készülhessen. A beton esetében tehát különösen fontos, hogy már elsőre végleges, jó megoldás
szülessen, hiszen senki sem örül, ha el kell

A fentieken túl azon termékeink is, amelyekről a Mapei még ennél is ismertebb, vagyis a hideg- és melegburkolati segédanyagaink
is döntően a betonaljzathoz kapcsolódnak.
Vagyis beton nélkül mi is elég nehéz helyzetben lennénk. Egy épület megvalósításában a
beton alkalmazása mindig megelőzi a többi
építőipari segédanyag alkalmazását. Ezért a
most előállított beton mennyisége előrevetíti
azt is, hogy néhány hét vagy hónap múlva
milyen mennyiségben lesz majd szükség
csemperagasztóra, fugázóra és a többi anyagainkra. A fél szememet tehát mindig rajta
tartom a betonon, mert fontos információt
ad nekem a jövőre vonatkozóan.
De a beton számomra egyébként sem
egy szürke, kemény, élettelen anyag. Ahogy a
Mapei ragasztói, habarcsai, gyantái vagy festékei sem. Amikor a munkámat vagy a termékeinket nézem, mögöttük én már látom azokat
a boldog, elégedett embereket, akiknek az
életét jobbá tettük azzal, hogy segítettünk
nekik az építési álmaik megvalósításában. Ez
ad számomra örömet és erőt a munkában, ez
hajt előre, ettől tudok dinamikus lenni, ez segít
a kollégáimat is ösztönözni és ezért tudom
őket is támogatni.
Markovich Béla
ügyvezető
Mapei Kft.
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ÉPÍ TŐIPAR

H Í D F E LÚJ Í TÁ S

A 2021-es rekordok után 2022 januárjában
mélypontra estek az építőipari
cégalapítások

KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK
A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁNÁL

Az építőipari termelés erős emelkedésben volt 2021 második felében, de több
jel is arra utal, hogy a lendület mértéke visszább eshet.

A

z építőipar termelési adatait
nézve úgy tűnik, kijött az ágazat a Covid utáni sokkhatásból,
sőt mind a társas vállalkozások
száma, mind a termelés volumene sokat
emelkedett 2021 második felében. 2021 végén 63 ezer társas vállalkozás működött az
építőiparban, ami 8 ezerrel több, mint a koronavírus-járvány első hulláma alatt volt, a
termelési adatok pedig 40 százalékkal vannak magasabban a 2020-as mélyponthoz
képest.
A szektorban ugyanakkor több jel utal
arra, hogy bár növekedési potenciál még
van a területen, a növekedés mértéke már
nem lesz ilyen erőteljes 2022 során. Talán ezek közül a legfontosabb az építőipar
s zerződésállománya, ami 13 százalékkal
alacsonyabb szinten volt 2021 végén, mint
egy évvel korábban. Ez természetesen a
középtávú kilátások tekintetében komoly
figyelmeztető jel. A társas vállalkozások számának alakulása is meglepő fordulatot vett
2022 januárjában, ugyanis a 2021-es meredek
emelkedés után az újonnan bejegyzett cégek
száma több éves mélypontra zuhant.
2022 januárjában mindösszesen 443
cégalapítást tettek közzé az építőiparban,
amihez hasonlóan alacsony értékeket utoljára
2020 tavaszán, a koronavírus első hulláma
alatt láthattunk. Mindezek mellett a cégtörlések száma a korábbi évek adataihoz képest
kiemelkedően magas értéket hozott januárban. Az év első hónapjában 432 építőipari
társas vállalkozás szűnt meg, ami az elmúlt
3 év legmagasabb értéke. A megszűnések
száma ugyanakkor kevésbé meglepő, mint a
cégalapítások számának visszaesése, ugyanis
az év első hónapjában jellemzően amúgy
is magas cégtörlési értékekkel találkozunk.
Az előző években tapasztaltakhoz képest
alacsony cégalapítási és magas cégtörlési
számok ellenére még mindig több az új társas
vállalkozás, mint a megszűnő. Így, ha kevéssel is, de tovább növekedett az ágazatban
működő cégek száma január folyamán, va-
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lamint várhatóan a cégek száma 2022 során
is tovább fog emelkedni.
2022 januárjában 1231 építőipari egyéni
vállalkozó lépett a piacra, ami nemcsak, hogy
közel háromszorosa az új társas vállalkozások
számának, de mintegy 10 százalékkal magasabb a – rendkívül magas bázisnak számító
– 2021-es új egyéni vállalkozói adatok havi
átlagánál is. Az egyéni vállalkozók száma
nemcsak az építőiparban, hanem más ágazatokban is jelentősebben növekszik, mint a
társas vállalkozások száma, de az építőipari
egyéni vállalkozói szám növekedés a többi
ágazathoz mérve is kiemelkedőnek számít.
Jelenleg mintegy 80 ezer egyéni vállalkozó
működik az építőiparban, és a számuk jóval
gyorsabban emelkedik a társas vállalkozásokénál. A magas egyéni vállalkozási és úgy
általában a magas mikrovállalkozási szám
azonban nem jelent feltétlen jót az építőiparnak, mert az ágazat strukturális problémáit
tovább mélyítheti. A vállalkozások likviditása,
a munkaerőhiány és a fekete/szürkegazdaság
mind-mind olyan területek, amelyek az építőipart hátráltatják, és a mikrovállalkozások
ezeket a problémákat egyes esetekben csak
mélyítik. Természetesen az ágazatnak nagy
szüksége van a mikrovállalkozásokra is, de

a közepes és nagyobb vállalatok magasabb
aránya stabilabb szerkezetet biztosíthatna,
hiszen ezek a vállalkozások jellemzően tőkeerősebbek, és a munkaerő képzésében is
hatékonyabbak tudnak lenni.
A társas vállalkozásoknál közzétett megszüntetésre irányuló eljárásoknál is megfigyelhetők az ágazat problémái. Januárban
125 végelszámolási eljárást tettek közzé, ami
magas értéknek számít, de a szezonalitási
hatást is figyelembe véve még normálisnak
is mondható. Az induló kényszertörlési eljárások száma 455 volt januárban, ami közel
kétszerese a koronavírus előtt regisztrált
értékeknek, de ez talán még betudható az
eljárástípus korábbi szünetelésének. Felszámolási eljárásból viszont 109 lett közzétéve
januárban, ami mintegy 20 százalékkal magasabb, mint a koronavírus előtti években. Ez
még önmagában nem lenne probléma, de
ez az érték sajnos tartósan magasan ragadt.
Mivel a felszámolási eljárás legtöbb esetben
kifizetetlen számlákkal hátrahagyott cégeket
és potenciális lánctartozásokat jelent, így ez
semmiképp nem jó hír az ágazat szereplői
számára.
(forrás: Opten)
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Történeti áttekintés
A Széchenyi lánchíd 1839 és 1849 között
épült William Tierney Clark tervei szerint,
Adam Clark műszaki irányításával. Az 1849.
november 20-ai átadásakor a világ legnagyobb fesztávolságú lánchídja volt, egyben
az első magyar állandó átkelő a Dunán.
A megnyitása után az egyre nagyobb járműterhelés hatására a híd állapota a századfordulóra jelentősen leromlott, így a híd teljes
felújításra szorult, ami az Erzsébet híd megépítése után vált lehetővé és 1913–1915 között
hajtották végre. Ekkor építették be az új acél
merevítőtartót, a láncokat kétszeres lánchos�szal cserélték ki, a koronasaruk és a lehorgonyzások is megújultak, illetve új öntvény
korlátok készültek. A láncerők növekedése
miatt a hídfők mögötti (föld alatti) lehorgonyzó tömböket mindkét oldalon 5000 m3es beton tömbökkel növelték meg. 1945. január 18-án felrobbantották a hidat, újjáépítése
1947–49 között zajlott részben a megmaradt
szerkezeti elemek felhasználásával, részben
újonnan gyártott elemekkel, de kialakításában
az 1915-ös szerkezeti rendszer maradt meg.
A kapuzatok geometriája minimális mértékben változott, hogy az egyre nagyobb forgalmi
járművek is át tudjanak haladni. A világháború
utáni újjáépítést követően 1973-ban, a híd első
nagyobb felújításakor szúrópróbaszerűen
ellenőrizték a láncok repedésmentességét,
cserélték a nem megfelelő szegecseket és a
korrózióvédelmi bevonatrendszert, az 1986–
88-as rekonstrukció során pedig részletesen
megvizsgálták teherbírását, és helyileg megerősítették a pályatartó elemeket, nagy számú
függesztőorsót cseréltek ki, újjáépítették a
gyalogosjárdákat.

A jelenlegi felújítás
A fő teherviselő elemek a láncok, amelyek
¾ részét még 1914–15-ben gyártották, majd a
híd felrobbantása után kiegyengették és vis�szaépítették. Az acélszerkezetek összefekvő
(egymással érintkező) felületeinél réskorrózió
jelentkezett, ami a pályaszint alatti és feletti
részeknél egyaránt megfigyelhető. Összességében elmondható, hogy ahova a víz bejutott
– és ez a nyitott szerkezeti kialakítás miatt sok
helyen megtörtént – ott a korrózió jelentős

1. kép (fotó: A-Híd Zrt./Török Zsuzsanna)

Az alapvető koncepció
az, hogy a 1914–15-ös
felújításkor létrehozott
hidat célozzuk meg
mind szerkezeti
kialakításban, mind
megjelenésben,
amennyire ez ma
lehetséges.

károkat okozott mind a pálya alatt, mind a
szegélyeknél és a korlátoknál. A tervezők
az acélszerkezet részletes felmérése után
meghatározták, hogy mely részek szorulnak
cserére és mely részek azok, ahol a megerősítés is elegendő. A javítási munkák elkészülte
és az új elemek beépítése után a teljes acélszerkezet új korrózióvédelmi bevonatot kap.
A hídon jelenleg az 1949-ben épült vasbeton pályalemez és szigetelés található, ez
jelentősen korrodált állapotban van, akárcsak
a gyalogjárdák betonlemezei. (1. kép)
Az önsúly optimalizálása miatt ezek elbontása után könnyebb, hosszbordákkal merevített acél ortotróp pálya- és járdalemezeket
építenek be. A pilonokat megkerülő vasbeton
járdák estén a betonfedés szintén levált, a
betonacélok korrodáltak, itt teljes újjáépítés
szükséges a pilon kapuzatok alatti vasbeton
pályalemezekkel együtt.
A két hídfőn átvezető gyalogos aluljárók
betonszerkezetei az 1949-es felújítás során
épültek, statikailag megfelelő az állapotuk,
de az ázásnyomok szigetelési hiányosságokra
utalnak, és mivel az előírt űrszelvény sincs
meg, ezért szükséges átépítésük. A hídfők
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VILÁGBAJNOK LETT A PUSKÁS ARÉNA
A Puskás Aréna rekonstrukciója díjat
nyert a Mapei referenciaépületek világversenyén. A Mapei Csoport leányvállalatai
között 19. alkalommal megrendezett Reference Grand Prix versenyre több száz
kiemelkedő pályázat érkezett a világ minden tájáról.
A stadion rekonstrukciója az elmúlt évek
egyik legnagyobb sportberuházása volt.
A Mapei Kft. a szerkezetépítéstől kapcsolódott be a munkálatokba. Részt vett az
épület jellegét meghatározó kard pilonok
rögzítésében és lehorgonyzásában, vízszigetelési és betonjavítási munkákban, műgyanta- és látszóbeton-felületek, valamint
burkolatkialakítási munkálatokban.
„A magyar pályázat monumentális beruházásokkal versengett, ráadásul a szokásosnál is erősebb és szélesebb mezőnyben,
mert tavaly a Covid miatt elmaradt a beruházások seregszemléje. Büszke vagyok,

hogy részt vehettünk ennek a jövőbe mutató
épületnek a megalkotásában" – mondta
Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője.
A beruházás a Magyar Építő Zrt. és a
ZÁÉV Zrt. fővállalkozói konzorciumának ki-

vitelezésében valósult meg Skardelli György
(Közti Zrt.) tervei alapján.
(forrás, fotó: Mapei)

SIKERREL MUTATKOZTAK BE A MAGYAR
FEJLESZTÉSEK A VILÁG LEGNAGYOBB
INGATLANFEJLESZTÉSI KIÁLLÍTÁSÁN

Jelentős érdeklődés mellett mutatkoztak be a magyarországi ingatlanfejlesztések az 1990 óta évente megrendezett
kerülő MIPIM-en, az ingatlanszakma egyik
legrangosabb nemzetközi kiállításán Cannes-ban.
A Magyarország–Budapest stand szervezői több milliárd euró értékű magyarországi
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fejlesztést mutattak be. A stand Budapest,
Debrecen és Szeged beruházásainak népszerűsítése mellett a nagyközönség elé tárta
a legjelentősebb magyarországi ingatlanfejlesztők városarculatot alakító fejlesztéseit,
amelyeket a következő években adnak át.
A nemzetközi ingatlanos seregszemlén
hagyományosan nagy volt az érdeklődés
a magyar stand iránt, hiszen több rangos

nemzetközi díjjal elismert fejlesztés jutott a
tervektől a megvalósítási szakaszba, vagy
éppen el is készült. A Magyar Zene Házát
például a CNN és a World Architecture Community (WAC) is 2022 egyik legjobban várt
új épületének nyilvánította, és a tervek alapján 2019-ben Európa legjobb középületének
választották a rangos londoni International
Property Awards megmérettetésen, ami az
ingatlanszakma egyik legnagyobb, széles
körben jegyzett elismerése. 2020-ban pedig
a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg az amerikai Music
Cities Awards-on.
A cannes-i kiállításon a világ több mint
száz országából 25 ezer vezető szakember
és befektető vett részt, idén több mint 50
város jelent meg saját standdal. A rendezvény
évről évre növekvő jövőbeni befektetéseket,
jelentős üzletszerzési lehetőségeket, valamint
fejlődési irányokat mutat az eseményen megjelenő országok számára.
(forrás, fotó: HIPA, BFK, IFK, Liget Budapest Projekt)
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Az ágazat mérvadó szakmai
platformja a Beton újság
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022-ben már a Beton újság 30. évfolyamát jegyezzük, ami azt igazolja,
hogy a cementes, betonos szakma
továbbra is érdeklődéssel fogadja,
sőt, igényli e szakmai platform működését.
A Beton újság megalapítása óta legfontosabb küldetése, hogy szakmai ismeretekkel
segítse a Földön a víz után a második legnagyobb mennyiségben felhasznált anyag,
a beton mint építőanyag használatát. A lap
szakmai fórumot teremt a betonhoz kötődő szervezetek számára, lehetővé téve
az új, kevéssé ismert megoldások és technológiák megismertetését. Feladatának
tekinti, hogy aktuális tudással és szakmai
információkkal lássa el a betonipari szakembereket, ezért bemutatja a betonipari
ágazatot érintő újdonságokat és a korszerű
megoldásokat, a magas minőségi színvonalat elérő kutatási eredményeket, vizsgálati
tapasztalatokat mind hazánkból, mind külföldről. A Beton újság kiadója, a Magyar
Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség
(CeMBeton), a szerkesztőbizottságot a
Magyar Betonelemgyártó Szövetséggel
(MABESZ) közösen működtetett betonnépszerűsítő munkacsoport tagjai
alkotják. A laphoz kötődő több mint 20
állandó médiapartner szakmai és pénzügyi hátteret biztosít az újság folyamatos működéséhez.
„A lap felelős szerkesztője ezen a helyen
szeretné megköszönni a lap korábbi (Kiskovács Etelka) és jelenlegi (Kis Tünde) főszerkesztőjének azt az áldozatos munkát, amellyel
lehetővé tették a jelenlegi kéthavonta történő
színvonalas megjelenést. A cikkek szerzői
mellett elsősorban nekik köszönhető, hogy
a lap a hazai »betonos« szakma elismert
sajtótermékévé tudott válni, amely még a
válságokat is túlélte. Mára ez az iparág a lapot
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elfogadta sajátjának és az mindannyiunk közös
fóruma lett, mert a BETON az az építőanyag,
amelynél valóban csak tőlünk függ, hogy mit
alkotunk belőle.”
Asztalos István

A beton sokszínűsége
Míg korábban a betont szinte kizárólag
építőipari célokra használták, addig az utóbbi
években egyre több iparművész, kézműves
fedezi fel az anyag sokszínűségét, a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét.
Természetesen ezeknek is helyet biztosítunk a lapban, így már ékszerkészítőket,
betonhatásúkép-festőt, villanykapcsoló-dizájnert, betonépület-fotóst, de olyan
motorkonstruktőrt is bemutattunk, aki
betonból készíti a jármű egyes dizájnelemeit. A lapban továbbra is a szakmai cikkek, a referenciamunkák publikálása, az
ágazatot érintő folyamatok megjelenítése,
a történések dokumentálása, valamint a

kutatásokról, vizsgálatokról, innovációkról
készült szakmai írások vannak többségben.
Esetenként egy-egy témában többrészes
sorozatokat is indítunk a tartalom mélysége
vagy a sokféle nézőpont szemléltetése érdekében. Az elmúlt években egyre többször
adunk hírt a CO2-kibocsátás csökkentését
célzó, a körforgásosgazdaság témakörét érintő kezdeményezésekről és sikeres projektekről, a beton innovatív (energetika, veszélyes
anyag immobilizálás, klímavédelem, hulladék
újrahasznosítás és újra felhasználás…), külföldön egyre inkább terjedő alkalmazhatóságának bemutatásáról, amelyek nemcsak
elgondolkodásra, de cselekvésre is serkentik
a szakmát és a jogalkotókat.

A fiatal szakemberek is olvassák a
Beton újságot
A Beton újság elindulása óta eltelt 30
év alatt felnőtt talán nem is egy, hanem két
mérnöknemzedék. Ez azt is jelenti, hogy
folyamatosan változik olvasóink ös�szetétele, így az idősebb és a fiatalabb
generáció számára is igyekszünk érdekes, informatív szakmai tartalmakat készíteni. A lap felületet biztosít egyetemi
hallgatóknak a diplomamunkájuk, szakcikkeik megjelentetésére, de rendszeresen beszámolunk a beton.hu által kiírt
„Minden építés alapja” beton pályázat
díjnyertes munkáiról is a lap hasábjain.
A Beton újság nyomtatott példányai a médiapartnerek szakembereihez, az előfizetőkhöz,

a cikkírókhoz, az ország számos oktatási és
közintézményébe jutnak el. A lap olvasóinak száma meredeken emelkedett az elmúlt
években, és a XXI. századi trendeknek megfelelően egyre nagyobb hányada a beton.hu
betonnépszerűsítű honlappal és a kapcsolódó socialmedia-elemekkel támogatott www.
betonujsag.hu oldalon az újság elektronikus
változatát tekintik meg, kiemelve egy-egy
szakmai írást is, amely könnyebb hivatkozást
tesz lehetővé.

A legnépszerűbb témák
A weblaplátogatók száma az elmúlt hat
hónapban átlagban havi 2300–2400 volt.
Általánosságban elmondható, hogy nem
feltétlenül a legfrissebb tartalmak miatt ér-

keznek az oldalra, sokkal inkább a korábban
publikált szakcikkekben fellelhető információk
vonzzák őket. 2021. 2. félévében például a top
5 legnépszerűbb téma a 2018-as írásunk, a
„Plasztikus, azaz korai zsugorodási repedések”, a 2015-ös „Kivirágzások a beton
felületén” című cikk, a szintén 2018-as „Betonozás meleg időben” (nyári betonozás),
az ugyanebben az éven publikált „Vízzáró
beton vagy vízzáró betonszerkezet?” és
a 2021-ben közölt „Vasbeton szerkezetek
– mit kell tudnunk a betonacélról? – IV.
rész: Betonacélminőségek az egyes EU
tagállamokban” című írásunk volt. Egy-egy
cikk több százas olvasottságot ért el csak
ebben az időszakban.
(fotók: Beton újság)
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Betonpályázat

Egyetemi hallgatóknak
A beton.hu (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Cement-, Betonés Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar
Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalatainak
támogatásával 2022. évben is országos pályázatot (továbbiakban:
Pályázat) hirdet egyetemi hallgatók számára. Pályázni lehet
betonból tervezett szerkezeti és kreatív megoldásokkal, az
előállításukhoz szükséges anyagokhoz és technológiákhoz
kapcsolódó konkrét, továbbá innovatív (energetika, veszélyes
anyag immobilizálás, klímavédelem, hulladék újrahasznosítás és
újrafelhasználás...) elképzelésekkel.

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett „Minden
építés alapja" pályázatot 2022-ben ismét meghirdetjük.
A felhívásra elsősorban olyan egyetemi hallgatók
elképzeléseit várjuk, akik nem félnek kihasználni a
betonban rejlő lehetőségeket, kreatívan alkalmazzák
azt, olyan munkákat mutatnak be, melyek a betonhoz és
alapanyagaihoz, valamint a technológiához kapcsolódnak,
illetve kiemelik a beton innovatív felhasználását.
A körforgásos gazdaság kihívásaira adott válaszokat és
megoldásokat külön is díjazzuk.

Beadási határidő:
2022. június 30. 24:00

További információ: beton.hu/palyazat
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