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METROLÓGIA ÉS A MINŐSÉG



Metrológia

• A méréstudomány vagy méréstan 
(metrológia) a mérés tudományos ismeretköre. 

• A metrológia a mérésekkel kapcsolatos ismeretek 
teljes köre. A metrológia magában foglalja a 
méréseknek mind az elméleti, mind a gyakorlati 
szempontjait, függetlenül a pontossági szinttől és a 
tudományban vagy a műszaki életben való alkalmazás 
területétől.

• A méréstudomány tárgykörébe minden beletartozik, 
ami a méréssel kapcsolatos, legyen az a mérési eljárás 
megtervezése, lefolytatása vagy az eredmények 
elemzése.
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MI A METROLÓGIA?

A mérések pontossága és egységessége hozzájárul a tudományos 
ismeretek bővüléséhez, növeli a bizalmat a mérési eredmények 
iránt, elősegíti a termékek minőségbiztosítását, védi a fogyasztói 
érdekeket és elősegíti a sikeres piaci versenyt. Ily módon a 
metrológia nagy jelentőségű a tudomány, a technológia valamint a 
kereskedelmi ügyletek minden területén.

A metrológia három fő területre tagozódik, ezek: 

• a tudományos metrológia, 

• a törvényes metrológia (mérésügy) 

• és az ipari metrológia.
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Tudományos metrológia

A tudományos metrológia az egységrendszerek elméletével, a 
méréselmélettel, a mérési eredmények és a mérési 
bizonytalanság kiértékelésének és kifejezésének módszereivel, 
az egységek lehető legmagasabb pontossági szintű 
megvalósításával és a különlegesen pontos mérésekkel (például 
a fizikai állandók meghatározásával) vagy olyan mérésekkel 
foglalkozik, amelyekkel fizikai elméletek vizsgálhatók meg vagy 
vethetők egybe.
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A törvényes metrológia

A törvényes metrológia a metrológiának az a része, amely 
jogszabályi kötelezettségekből eredő, a mérésekkel, a 
mértékegységekkel, a mérőeszközökkel valamint a mérési 
módszerekkel összefüggő, az illetékes mérésügyi szervek által 
végzett tevékenységekkel foglalkozik.

Ebben a meghatározásban a hangsúly azon van, hogy ezek a 
tevékenységek jogszabályi kötelezettségből erednek. 
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A törvényes metrológia

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény a mérésügyet a következőképpen 
határozza meg:

"A mérésügy a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a 
mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása 
érdekében a jog eszközeivel kell szabályozni, és amelynek ellátásáról az állam 
gondoskodik." (Tv, 2.§(1)).

A törvényes metrológia hatásköre országról-országra eltérő lehet.

A törvényes metrológiai tevékenységek (vagy azok egy része) rendszerint az 
úgynevezett törvényes metrológiai szolgálat hatáskörébe tartoznak.
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Ipari metrológia

Ipari metrológia alatt minden nem tudományos és nem 
törvényes metrológiai tevékenységet értünk, így például azt, 
amit a kalibráló- és a vizsgálólaboratóriumok folytatnak.

Az ipari metrológia az utóbbi években mind nagyobb területet 
hódít el a törvényes metrológiától. A visszavezethetőségi lánc 
alsóbb szintjein már nem a nemzeti metrológiai intézetek, 
hanem a kalibrálólaboratóriumok végzik a leszármaztató 
méréseket: kalibrálják a használati etalonokat.
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Metrológia és a minőség

• Ezek után mit gondolnak, hogy függ össze a 
minőségügy és a metrológia? 
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Hiszek egy……..

Úgy tartják, hogy a mérőeszközök-ben 
mindenki hisz, kivéve, aki a mérést végzi. Ez nem 
lehet igaz, mert közöttük is vannak hívő emberek.

ISO 9001

E  T  A  L  O  N
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METROLÓGIAI FOGALMAK



Fogalmak

A metrológiával kapcsolatos legfontosabb 
alapfogalmak értelmezését a NEMZETKÖZI 
METROLÓGIAI SZÓTÁR (VIM) tartalmazza.

• Mérés: Műveletek összessége, amelyek célja 
egy mennyiség értékének a meghatározása.

• Mérőeszköz: A mérőeszköz önmagában vagy 
kiegészítő eszközökkel együtt mérésre 
használt eszköz.
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Fogalmak

• Mérték: Adott mennyiség egy vagy több ismert értékét használata során 
változatlanul reprodukáló vagy előállító eszköz, például: súly, mérőedény 
(egy vagy több értékű, skálázott vagy skála nélküli), etalon ellenállás, 
mérőhasáb, etalon jelgenerátor, anyagminta. 
Az adott mennyiség referenciamennyiségnek nevezhető. 
A mérendő fizikai jelenségek szerint a mértékeknek több fajtája van: 
hossz- föld- illetve területmértékek, űrmértékek három alfaja (híg, száraz, 
térfogat) súly- és darabmérték. Ezek együttese a mértékkészlet.

• Mértéktípusok
Természetes: A természetből mintegy magától értetődően keletkezett, 
például emberi test része, egésze, mozgása, teljesítőképessége, 
termőföld adottsága. Ezeknek többnyire nincs mérőeszköze.
Mesterséges: Kialakításához már elvonatkoztató képesség szükséges, 
részint az előbbi kiegészítésére, részint a természetes lehetőség 
hiányában annak pótlására hozták létre. Ezeknek többsége egyúttal 
mérőeszköz is.
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Fogalmak

Mértékrendszer
Az egyazon fajtához tartozó egyes mértékegységek között olyan konkrét 
összefüggés is létezhet, hogy az egyik a másikból származtatható, egyik a 
másikkal kifejezhető. E mértékek rendszert alkotnak.
• Hosszmértékek
• Földmérték rendszerek
• Híg űrmérték (bormérték) rendszerek
• Száraz űrmérték (gabonamérték) rendszerek
• Súlymérték rendszerek
Mérésügy
A mértékegységek meghatározása, egységesítése, a mérés módjára 
vonatkozó tudományos-technikai, jogi, igazgatási ismeretek és 
tevékenységek együttese. Törvények, rendeletek, intézkedések megállapítják 
az egységeket, egységesíteni igyekeznek a mértékeket, kialakítják a 
szervezetet, és ellenőriztetik a végrehajtást.
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Mennyiségek és egységek

1.1 (mérhető) mennyiség
Jelenség, tárgy vagy anyag minőségileg megkülönböztethető és mennyiségileg 
meghatározható tulajdonsága.
MEGJEGYZÉSEK:
A mennyiség kifejezés egy általános értelemben vett mennyiségre, vagy valamely konkrét 
mennyiségre vonatkozhat.
PÉLDÁK:
• általános értelemben vett mennyiségek: hosszúság, idő, tömeg, hőmérséklet, villamos 
ellenállás, anyagkoncentráció;
• konkrét mennyiségek: egy rúd hossza, egy huzalminta villamos ellenállása, egy 
borminta alkohol anyagmennyiség koncentrációja.
Az egymáshoz viszonyított nagyságuk szerint sorba rendezhető mennyiségeket azonos 
fajtájú mennyiségeknek nevezik.
Az azonos fajtájú mennyiségek mennyiségkategóriákba sorolhatók, például:
• munka, hő, energia,
• vastagság, kerület, hullámhossz.
A mennyiségek jelképeit az ISO 8000 tartalmazza. 
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Mennyiségek

1.2 mennyiségrendszer
Egymással meghatározott összefüggésben lévő, általános értelemben vett mennyiségek 
összessége.
1.3 alapmennyiség
Egy mennyiségrendszer olyan mennyiségeinek egyike, amelyeket megállapodásszerűen
egymástól függetlennek tekintenek.
PÉLDA: A mechanika területén alapmennyiségnek szokás választani a hosszúságot, a 
tömeget és az időt.
1.4 származtatott mennyiség
Egy mennyiségrendszerben a rendszer alapmennyiségeinek függvényeként definiált 
mennyiség.
PÉLDA: Egy olyan rendszerben, amelyben a hosszúság, a tömeg és az idő 
alapmennyiségek, a hosszúság és az idő hányadosaként definiált sebesség származtatott 
mennyiség.
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Mennyiségek

1.5 mennyiség dimenziója
Kifejezés, amely egy mennyiségrendszer valamely mennyiségét a rendszer 
alapmennyiségeit reprezentáló tényezők hatványainak szorzataként adja meg.
PÉLDÁK:
L0M0T-2 az erő dimenziója egy olyan mennyiségrendszerben, amelynek 
alapmennyiségei a hosszúság, a tömeg, az idő, és ezek dimenziója rendre L; M és T;
M0L-3 a tömegkoncentráció és a sűrűség dimenziója ugyanebben a 
mennyiségrendszerben..
MEGJEGYZÉSEK:
Az alapmennyiségeket reprezentáló tényezők az alapmennyiségek dimenziói.
A dimenzióalgebra részleteit az ISO 31-0 dokumentum tartalmazza.
1.6 egység dimenziójú mennyiség, dimenziótlan mennyiség
Mennyiség, amelynek dimenzió-kifejezésében az alapmennyiségek dimenzióinak 
hatványkitevői mind zérusok.
PÉLDÁK: fajlagos megnyúlás, súrlódási tényező, Mach-szám, optikai törésmutató, 
móltört (anyagmennyiség tört), tömegtört.
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Mennyiségek

1.7 egység (mértékegység)
Megállapodás alapján elfogadott és definiált konkrét mennyiség, amellyel az ugyanolyan 
fajtájú más mennyiségek az e mennyiséghez viszonyított nagyságuk kifejezése céljából 
összehasonlíthatók.
MEGJEGYZÉSEK:
Az egységeknek megállapodással elfogadott neve és jele van.
Az azonos dimenziójú mennyiségek egységének lehet azonos neve és jele még akkor is, ha 
a mennyiségek nem ugyanolyan fajtájúak.
1.8 egység (mértékegység) jele
Egyezményes jel az egység jelölésére.
PÉLDÁK: a méter jele m; az amper jele A.
1.9 egységrendszer (mértékegység-rendszer)
Egy adott mennyiségrendszerhez tartozó alapegységek és adott szabályok szerint 
meghatározott származtatott egységek összessége.
PÉLDÁK: Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI); CGS rendszer.
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Mennyiségek

1.10 koherens egység (mértékegység)
Az alapegységek hatványainak szorzataként kifejezhető olyan származtatott egység, 
amelyben az arányossági tényező 1.
MEGJEGYZÉS:
A koherencia csak egy meghatározott egységrendszer alapegységeihez viszonyítva 
értelmezhető. Valamely egység lehet koherens az egyik rendszerben, de nem koherens 
egy másikban.

1.11 koherens egységrendszer
Olyan egységrendszer, amelynek minden származtatott egysége koherens.
PÉLDA: A következő (jelükkel kifejezett) egységek a Nemzetközi Mértékegység-
rendszeren (SI-n) belül a mechanikai egységek koherens rendszerének egy részét 
képezik: 
m; kg; s; m2 ; m3 ; 
Hz = s-1; 
m .s-1;    m .s-2; 
kg . m-3;
N = kg .m.s-2;     Pa = kg .m-1 .s-2;       J = kg.m2 .s-2;     W = kg .m2 .s-3.
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Nemzetközi Mértékegység-
rendszer, SI 

SI alapegység

Mennyiség neve jele

hosszúság méter m

tömeg kilogramm kg

idő másodperc s

elektromos áram amper A

termodinamikai hőmérséklet kelvin K

anyagmennyiség mól mol

fényerősség kandela cd

Az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet (General Conference on Weights and 
Measures) által elfogadott és ajánlott koherens egységrendszer.
MEGJEGYZÉS: Az SI alapegységei jelenleg a következők: 

21



Mértékegységek

A metrológia illetékességét képező mérhető 
mennyiségeket mérőszám és mértékegység szorzataként
szokás szemléltetni. A mértékegységekkel kapcsolatos 
elméleti kérdéseket az elméleti metrológia vizsgálja, a 
mértékegységek közforgalmú használatát 
a mérésügyszabályozza, a mértékegységek 
értelmezéseinek és használatuknak az egységességét a 
nemzetközi mérésügyi együttműködés és a 
nemzetközi szabványosítás biztosítja. 
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Törvényes mértékegységek

Az egyes fontosabb törvényes mértékegységeket a mérésügyi törvény 
végrehajtására kiadott 127/1999. (X. 9.) Korm. rendelet közli. Minden olyan 
mennyiség értékének kifejezésére, melyre jogszabály törvényes mértékegységet 
állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni. A törvényes mértékegységekre 
vonatkozó részletes szabályokat szabványok tartalmazzák.
A törvényes mértékegységek fajtái:
a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) mértékegységei,
a külön jogszabályban meghatározott, SI-n kívüli mértékegységek,
az SI mértékegységeiből és az SI-n kívüli mértékegységekből képzett 
mértékegységek, illetve
a fenti egységek külön jogszabályban meghatározott módon képzett többszörösei 
és törtrészei.
A legfontosabb törvényes mértékegységeket a fenti rendelet melléklete 
tartalmazza. A mérhető mennyiségek további, nemzetközileg szabványosított 
jelöléseinek és mértékegységeinek széles körét tartalmazzák az ISO 1000 (SI-
units...) és az ISO 31-0 (Quantities and units) szabványsorozat tagjai.
A törvényes mértékegységekben megadott mérési eredmény vagy érték után a 
mennyiség nagysága más mértékegységben is kifejezhető.
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Mennyiségek

1.13 alapegység
Valamely alapmennyiség egysége az adott 
mennyiségrendszerben.
MEGJEGYZÉS: Bármely koherens egységrendszerben egy 
alapmennyiségnek csak egy alapegysége van.

1.14 származtatott egység
Valamely származtatott mennyiség egysége az adott 
mennyiségrendszerben.
MEGJEGYZÉS: Néhány származtatott egységnek külön neve és jele 
van, az SI-ben:
Erő-newton-N
Energia-joule-J
Nyomás-pascal-Pa
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1.15 rendszeren kívüli egység
Egység, amely nem tartozik valamely adott egységrendszerhez.
PÉLDÁK: az elektronvolt (kb. 1,60218 . 10-19 J) az energia SI-n kívüli egysége; a nap, 
az óra, a perc az idő SI-n kívüli egységei.

1.16 egység (mértékegység) többszöröse
Nagyobb egység, amelyet adott egységből a skálára vonatkozó megállapodásoknak 
megfelelően képeznek.
PÉLDÁK: a méter egyik decimális többszöröse a kilométer, a másodperc egyik nem 
decimális többszöröse az óra.

1.17 egység (mértékegység) törtrésze
Kisebb egység, amelyet adott egységből a skálára vonatkozó megállapodásoknak 
megfelelően képeznek.
PÉLDA: a méter egyik decimális törtrésze a milliméter.

Mennyiségek
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1.18 mennyiség értéke
Valamely konkrét mennyiség nagyságának kifejezése egy szám és egy egység szorzataként.
PÉLDÁK:
a) egy rúd hossza: 5,34 m vagy 534 cm
b) egy test tömege: 0,152 kg vagy 152 g
c) egy vízminta anyagmennyisége: 0,012 mol vagy 12 mmol (H2O).
MEGJEGYZÉSEK:
A mennyiség értéke lehet pozitív, negatív vagy nulla. Egy mennyiség értéke többféleképpen
is kifejezhető. A dimenziótlan mennyiségek értékeit általában nevezetlen számmal szokás 
kifejezni.Egy egység és egy szám szorzataként nem kifejezhető mennyiség egy 
egyezményes referenciaskálára, vagy egy mérési eljárásra, vagy mindkettőre történő 
hivatkozással jellemezhető. 
1.19 valódi érték
Egy adott konkrét mennyiség definiciójának megfelelő érték.
MEGJEGYZÉSEK:
Ez egy olyan érték, amely egy tökéletes méréssel lenne megkapható. A valódi értékek 
természetüknél fogva meghatározatlanok. Mivel egy konkrét mennyiség definiciójának
több valódi érték is megfelelhet, a valódi érték fogalma előtt az "a" határozott névelő 
helyett inkább az "egy" határozatlan névelő használatos.

Mennyiségek
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1.20 konvencionális valódi érték (mennyiségé), helyes érték
Valamely konkrét mennyiségnek tulajdonított, gyakran megegyezés alapján elfogadott 
olyan érték, amely az adott célnak megfelelő bizonytalanságú.
PÉLDÁK:
• Egy referenciaetalon által megvalósított mennyiségnek tulajdonított érték az adott 
helyen a mennyiség konvencionális valódi értékének tekinthető.
• Az Avogadro számnak a CODATA (1986) által ajánlott értéke
NA= 6,022 136 7 . 1023 mol-1.
MEGJEGYZÉSEK:
A konvencionális valódi értéket esetenként szokás "tulajdonított érték"-nek, legjobb 
becslésnek, konvencionális értéknek vagy referencia értéknek is nevezni. A "referencia 
érték" ilyen értelmezése nem tévesztendő össze a "referenciaérték"-nek az 5.7. 
definicióhoz tartozó megjegyzésben megadott értelmezésével.
A konvencionális valódi érték meghatározásához gyakran több mérési eredmény 
szükséges.

Mennyiségek
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1.21 mérőszám (mennyiségé)
Egy mennyiség értékének és az érték kifejezésében használt egységnek a 
hányadosa.
PÉLDÁK:
az 1.18-hoz adott példákban a mérőszámok:
a) 5,34 ; 534;
b) 0,152; 152;
c) 0,012; 12.

1.22 egyezményes skála referenciaérték-skála
Azonos fajtájú konkrét mennyiségek akár folytonos, akár diszkrét értékeinek 
olyan rendezett készlete, amelyet megállapodással vonatkoztatási alapként 
definiálnak az adott fajtájú mennyiség értékeinek nagyság szerinti 
elrendezéséhez.
PÉLDÁK: a Mohs féle keménységi skála; a kémiai pH skála; a benzinek oktánszám-
skálája.

Mennyiségek
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2 MÉRÉSEK

2.1 mérés
Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének a 
meghatározása.
MEGJEGYZÉS:
A műveletek automatikusan is elvégezhetők.

2.2 metrológia
A mérés tudománya.
MEGJEGYZÉS:
A metrológia a mérésekkel kapcsolatos minden elméleti és gyakorlati 
szempontot magába foglal, bármekkora legyen is a mérések bizonytalansága, és 
a tudomány vagy a technológia bármely területén végezzék is azokat.

2.3 mérési elv
A mérés tudományos alapja.
PÉLDÁK: a hőmérséklet mérésére használt termoelektromos effektus, a villamos 
feszültség mérésére alkalmazott Josephson-effektus, a sebesség mérésére 
használt Doppler-effektus, a molekuláris rezgések hullámszámának mérésére 
alkalmazott Raman-effektus.
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. 2 MÉRÉSEK

2.4 mérési módszer
A mérés elvégzéséhez szükséges, fő vonalakban leírt műveletek logikai sorrendje.
MEGJEGYZÉS:
A mérési módszerek többféleképpen osztályozhatók, például: helyettesítéses
módszer, különbségi módszer, null módszer.

2.5 mérési eljárás
Egy adott mérés során a mérési módszernek megfelelő módon elvégzendő, részletesen 
leírt, konkrét műveletek összessége.
MEGJEGYZÉS:
A mérési eljárás általában írásban van rögzítve; gyakran ezt a dokumentumot magát 
nevezik a mérési eljárásnak (vagy mérési módszernek) és elég részletes ahhoz, hogy 
annak alapján a mérés további információk nélkül elvégezhető.

2.6 mérendő mennyiség, mért mennyiség
A mérés tárgyát képező konkrét mennyiség.
PÉLDA: Egy vízminta gőznyomása 20 °C-on.
MEGJEGYZÉS:
A mérendő mennyiség jellemzéséhez további mennyiségekre, például az időre, a 
hőmérsékletre, vagy a nyomásra vonatkozó megállapítások is szükségesek lehetnek
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2 MÉRÉSEK

2.7 befolyásoló mennyiség
A mérendő mennyiségtől különböző olyan mennyiség, amely hatással van a mérési 
eredményre.
PÉLDÁK: a hosszúság méréséhez használt mikrométer hőmérséklete; a frekvencia a 
váltakozó elektromos feszültség amplitúdójának mérésekor; a bilirubin koncentrációja 
emberi vérplazma minta hemoglobin koncentrációjának mérésekor.

2.8 mérőjel
A mérendő mennyiséget reprezentáló és azzal függvénykapcsolatban lévő mennyiség.
PÉLDÁK: egy nyomástávadó villamos kimenőjele; egy feszültség/frekvencia átalakító 
kimeneti frekvenciája; az elektrokémiában koncentráció-különbség mérésére használt 
cella elektromotoros ereje.
MEGJEGYZÉS:
Egy mérőrendszer bemenőjele gerjesztésnek, a kimenőjele válasznak is nevezhető.

2.9 transzformált érték (mérendő mennyiségé)
Adott mérendő mennyiséget reprezentáló mérőjel értéke.
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3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK

3.1 mérési eredmény
A mérendő mennyiségnek tulajdonított, méréssel kapott érték.
MEGJEGYZÉSEK:
A mérési eredmény megadásakor egyértelművé kell tenni, hogy az az 
értékmutatásra, a korrigálatlan eredményre, a korrigált eredményre vagy több 
érték átlagára
vonatkozik-e. A mérési eredmény teljes megadása a mérési bizonytalanságra 
vonatkozó információt is tartalmazza.

3.2 értékmutatás (mérőeszközé)
A mérendő mennyiségnek a mérőeszköz által szolgáltatott értéke.
MEGJEGYZÉSEK:
Az értékmutató szerkezetről leolvasott érték közvetlen értékmutatásnak 
nevezhető, ami a műszerállandóval megszorozva adja az értékmutatást.
Az értékmutatás lehet a mérendő mennyiség, a mérőjel értéke vagy a 
mérendő mennyiség értékének kiszámításához szükséges valamely más 
mennyiség.
A mérték értékmutatása a mértéknek tulajdonított érték.
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3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK

3.3 korrigálatlan eredmény
A mérési eredmény a rendszeres hiba korrekciókba vétele előtt.

3.4 korrigált eredmény
A mérési eredmény a rendszeres hiba korrekcióba vétele után.

3.5 mérési pontosság
A mérési eredménynek és a mérendő mennyiség valódi értékének a közelisége.
MEGJEGYZÉSEK:
• A pontosság kvalitatív fogalom.
• A precizitás kifejezés nem használható a pontosság helyett.

33



3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK

3.6 megismételhetőség (mérési eredményeké)
Azonos mérendő mennyiség azonos feltételek között megismételt mérései során 
kapott eredmények közelisége.
MEGJEGYZÉSEK:
Ezeket a feltételeket megismételhetőségi feltételeknek nevezik.
A megismételhetőségi feltételek azonos mérési módszert, azonos 
mérőszemélyt, azonos feltételek mellett használt azonos mérőeszközt, azonos 
mérési helyet és rövid időtartamon belüli ismétlés(eke)t jelentenek.
A mérési eredmények megismételhetősége az eredmények szóródásának 
valamelyik jellemzőjével fejezhető ki.
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3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK

3.7 reprodukálhatóság (mérési eredményeké)
Azonos mérendő mennyiség megváltoztatott feltételek mellett megismételt 
mérései során kapott eredmények közelisége.
MEGJEGYZÉSEK:
A reprodukálhatóság specifikálásához a feltételek változásának specifikálása 
szükséges.
A megváltozott feltételek jelenthetik a mérési elv, a mérési módszer, a 
mérőszemély, a mérőeszköz, az alkalmazott etalon, a mérési helyszín, a 
használati feltételek, vagy az idő megváltozását.
A mérési eredmények reprodukálhatósága mennyiségileg az eredmények 
szóródásának valamelyik jellemzőjével fejezhető ki.
A mérési eredmények itt rendszerint korrigált eredményt jelentenek. 
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3.8 tapasztalati szórás

Ugyanazon mérendő mennyiség meghatározása céljából végzett n számú 
mérésből álló sorozat esetében az eredmények szóródását 
jellemző s mennyiség, melyet a következő képlet ad meg:

ahol xi az i-edik mérés eredménye, x-felülvonás pedig az n eredmény számtani 
középértéke.
MEGJEGYZÉSEK:
Az n értékből álló sorozatot az eloszlásból vett mintának tekintve x-felülvonás az 
eloszlás műátlagértékének, s2 pedig az eloszlás szigmanégyzet variációjának az 
egyik torzítatlan becslése.
Az s-per-négyzetgyök n kifejezés az xi eloszlását jellemző szórás egy becslése, 
amit az átlag tapasztalati szórásának neveznek.

Az átlag tapasztalati szórását néha tévesen az átlag középhibájának nevezik.
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3.9 mérési bizonytalanság

A mérési eredményhez társított paraméter, amely a mérendő mennyiségnek 
megalapozottan tulajdonítható értékek szóródását jelemzi.
MEGJEGYZÉSEK:
A paraméter lehet például a szórás (vagy annak adott többszöröse), vagy egy 
meghatározott megbízhatóságú tartomány félszélessége.
A mérési bizonytalanságnak általában több összetevője van. Ezek egy része a 
mérési sorozatok eredményeinek statisztikai eloszlásából számítható ki és a 
tapasztalati szórással jellemezhető. A többi összetevőt, amelyek ugyancsak 
tapasztalati szórásokkal jellemezhetők, kísérlet vagy egyéb információ alapján 
feltételezett valószínűség eloszlásokból lehet meghatározni.
Itt a mérési eredményen a mérendő mennyiség értékének a legjobb becslése 
értendő, és a feltevés az, hogy az eredmények szóródásához a bizonytalanság 
minden összetevője hozzájárul, köztük azok a rendszeres hatásokból származók 
is, amelyek a korrekcióknak és a referencia etalonoknak tulajdoníthatók.
Ez a definíció azonos az "Útmutató a mérési bizonytalanság kifejezésére" című 
ISO útmutatóban megadottal, amely az indokolást is részletezi (v.ö. az útmutató 
2.2.4.a.) pontjával és annak D[10] függelékével). 
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Mérési bizonytalanság

A mérési bizonytalanság: "a mérési eredményhez társított azon paraméter, 
amely a mérendő mennyiségnek ésszerűen tulajdonítható értékek szóródását 
jellemzi." (VIM 3.9)
A mérési bizonytalanság iránti közérdeklődést a mérésnek nem hatósági 
szolgáltatásként (kalibrálás) való elterjedése jelentősen fokozta, mivel a 
mérési (kalibrálási) bizonytalanság az adott szolgáltatás egyik legfontosabb 
minőségi jellemzője.

A mérési bizonytalanságát meghatározásának módját a metrológiában
nemzetközileg széles körben mértékadóként elfogadott dokumentum, 
az ÚTMUTATÓ A MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG KIFEJEZÉSÉHEZ (GUM) írja le. A 
GUM alapjait az EA-4/02 ajánlás fejti ki részletesen.  /NAH is ezt használja/

Kapcsolódó oldal:
NEMZETKÖZI METROLÓGIAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR (OMH - MTA-MMSZ, 1998)
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3.10 hiba (mérési hiba) 

A mérési eredmény mínusz a mérendő mennyiség 
valódi értéke.
MEGJEGYZÉSEK:
Mivel a valódi érték nem határozható meg, a 
gyakorlatban a konvencionális valódi értéket kell 
használni
Ha a (mérési) hibát meg kell különböztetni a relatív 
hibától, akkor az előbbit gyakran abszolút mérési 
hibának nevezik. Az abszolút mérési hiba nem azonos 
a mérési hiba abszolút értékével. 
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3.11 eltérés
Az érték mínusz a referenciaértéke.

3.12 relatív hiba
A mérési hiba osztva a mérendő mennyiség valódi értékével.
MEGJEGYZÉS:
Mivel a valódi érték nem meghatározható, a gyakorlatban helyette a 
konvencionális valódi értéket kell használni.

3.13 véletlen hiba
A mérési eredmény minusz az az átlagérték, amely ugyanazon mérendő 
mennyiség megismételhetőségi feltételek között végzett végtelen sok 
mérésének eredményéül adódna.
MEGJEGYZÉSEK:
A véletlen hiba = a hiba minusz a rendszeres hiba.
Mivel csak véges számú mérést lehet elvégezni, a véletlen hibára csak becslés 
adható.

3 MÉRÉSI EREDMÉNYEK
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3.14 rendszeres hiba
Az az átlagérték, amely ugyanazon mérendő mennyiség megismételhetőségi 
feltételek között végzett végtelen sok mérésének eredményéül adódna, minusz a 
mérendő mennyiség valódi értéke.
MEGJEGYZÉSEK:
A rendszeres hiba = a hiba minusz a véletlen hiba.
A valódi értékhez hasonlóan a rendszeres hiba és annak okai sem lehetnek 
teljesen ismertek.
Mérőeszköz esetén lásd "torzítást" (5.25.).
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3.15 korrekció
A rendszeres hiba kompenzálása céljából a korrigálatlan mérési eredményhez 
algebrailag hozzáadott érték.
MEGJEGYZÉSEK:
A korrekció a becsült rendszeres hiba minusz egyszerese.
Mivel a rendszeres hiba nem lehet teljesen ismert, a kompenzálás sem lehet 
teljes.

3.16 korrekciós tényező
Számtényező, amellyel a rendszeres hiba kompenzálása céljából a korrigálatlan
eredményt meg kell szorozni.
MEGJEGYZÉS:
Mivel a rendszeres hiba nem lehet teljesen ismert, a kompenzáció sem lehet 
teljes
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4 MÉRŐESZKÖZÖK

A mérésekhez használt eszközök leírására különféle fogalmak 
használatosak. Ez az értelmező szótár csak a legfontosabb fogalmak 
egy választékát defininálja; a következő felsorolás teljesebb és 
közelítőleg megfelel a növekvő bonyolultság sorrendjének. Ezek a 
fogalmak nem egymást kölcsönösen 
kizárók: elem, alkatrész, részegység, mérőátalakító, mérőműszer, 
anyagminta, mérték, mérőeszköz, készülék, berendezés, mérőlánc,
mérőrendszer, mérőállomás.

4.1 mérőeszköz
Önmagában vagy kiegészítő eszközökkel együtt mérésre használt 
eszköz.

43



4 MÉRŐESZKÖZÖK

4.2 mérték
Adott mennyiség egy vagy több ismert értékét használata során változatlanul reprodukáló 
vagy előállító eszköz.
PÉLDÁK: súly, mérőedény (egy vagy több értékű, skálázott vagy skála nélküli), etalon 
ellenállás, mérőhasáb, etalon jelgenerátor, anyagminta.
MEGJEGYZÉS:
Az adott mennyiség referenciamennyiségnek nevezhető.

4.3 mérőátalakító
A bemeneti mennyiséggel adott összefüggésben álló kimeneti mennyiséget szolgáltató 
eszköz.
PÉLDÁK: hőelem, áramváltó, erőmérő cella, pH mérő elektród.

4.4 mérőlánc
Mérőeszköz vagy mérőrendszer elemeinek olyan sorozata, amely a bemenettől a 
kimenetig a mérőjel útját képezi.
PÉLDA:
Mikrofont, csillapítót, szűrőt, erősítőt és voltmérőt tartalmazó elektroakusztikus 
mérőlánc.
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4.5 mérőrendszer
Mérőeszközök és egyéb készülékek meghatározott mérési feladat elvégzésére alkalmas 
összessége.
PÉLDÁK: félvezető anyagok vezetőképességét mérő készülék; készülék orvosi hőmérők 
kalibrálására.
MEGJEGYZÉSEK:
A mérőrendszernek részei lehetnek mértékek és kémiai reagensek is.
A hosszú időre felállított mérőrendszer elnevezése mérőállomás.

4.6 értékmutató műszer, jelző (mérő) műszer
Mérőeszköz, amely értékmutatást ad.
PÉLDÁK: analóg voltmérő, digitális frekvenciamérő, mikrométer.
MEGJEGYZÉSEK:
A kijelzés lehet analóg (folyamatos vagy szakaszos) vagy digitális.
Egyidejűleg egynél több mennyiség értéke is kijelezhető.
Esetenként a jelző műszer regisztrátumot is szolgáltathat.

4 MÉRŐESZKÖZÖK
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4.7 regisztráló (mérő) eszköz
Az értékmutatásokat rögzítő mérőeszköz.
PÉLDÁK: barográf; termolumineszcens dózismérő; regisztráló spektrométer.
MEGJEGYZÉSEK:
A regisztrátum lehet analóg (folyamatos vagy szakaszos vonal) vagy digitális.
Egyidejűleg egynél több mennyiség értéke is regisztrálható ( jelezhető).
A regisztráló mérőeszköz egyidejűleg jelzést (értékmutatást) is szolgáltathat.

4.8 összegző (mérő) eszköz
Mérőeszköz, amely a mérendő mennyiség értékét annak egy vagy több forrásból 
egyidejűleg vagy egymást követően nyert részértékei összegezésével határozza meg
PÉLDÁK: vasúti összegző hídmérleg, villamos teljesítmény összegző mérő.

4.9 integráló (mérő) eszköz
Mérőeszköz, amely a mérendő mennyiség értékét egy másik mennyiség szerinti 
integrálással határozza meg.
PÉLDA: villamos fogyasztásmérő.

4 MÉRŐESZKÖZÖK
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4.10 analóg mérőeszköz
Mérőeszköz, amelynek a kimenőjele vagy értékmutatása a mérendő mennyiség 
vagy a bemenőjel folytonos függvénye.
MEGJEGYZÉS:
Ez a kifejezés a kimenetre vagy a kijelzés megjelenítésére, és nem a mérőeszköz 
működési elvére vonatkozik.

4.11 digitális mérőeszköz
Mérőeszköz, amelynek a kijelzése vagy a kimenőjele digitalizált.
MEGJEGYZÉS:
Ez a kifejezés a kimenetre vagy a kijelzés megjelenítésére, és nem a mérőeszköz 
működési elvére vonatkozik.

4 MÉRŐESZKÖZÖK
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4.12 értékmutató szerkezet, kijelző szerkezet
A mérőeszköznek az a része, amely az értékmutatást megjeleníti.
MEGJEGYZÉSEK:
Ez a fogalom olyan készülékre is alkalmazható, amely valamilyen mértékkel előállított 
értéket mutat vagy állít be.
Az analóg értékmutató szerkezet analóg kijelzést, a digitális értékmutató szerkezet 
digitális kijelzést ad.
Az értékmutatás megjelenítésének azt a formáját, amelynél az utolsó értékes jegy 
folyamatosan mozog vagy a digitális kijelzés mutatóval és skálával egészül ki, 
féldigitális (szemidigitális) értékmutatásnak nevezik.
"readout device" (kiolvasó készülék) angol szakkifejezést annak az eszköznek az 
általános megjelölésére használják, amely a mérőeszköz kimenőjelét hozzáférhetővé 
teszi.

4.13 regisztráló szerkezet
A mérőeszköznek az a részegysége, amely az értékmutatásokat rögzíti.

4 MÉRŐESZKÖZÖK
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4.14 érzékelő (szenzor)
A mérőeszköznek vagy a mérőláncnak az az eleme, amelyre a mérendő mennyiség 
közvetlenül hat.
PÉLDÁK: hőelem; turbinás áramlásmérő rotorja; manométer Bourdon
csöve; szintmérő úszója; spektrofotométer fotocellája.
MEGJEGYZÉS:
Egyes szakterületeken a "detektor" kifejezést használják ebben az értelemben.

4.15 detektor
Olyan eszköz vagy anyag, amely csak jelzi egy jelenség felléptét anélkül, hogy 
szükségszerűen szolgáltatná a vele összefüggő mennyiség értékét.
PÉLDÁK: halogénes szivárgásdetektor; lakmuszpapír.
MEGJEGYZÉSEK:
Értékmutatás csak akkor keletkezik, amikor a mennyiség értéke elér egy küszöböt; 
amit szokás detektálási küszöbnek nevezni.
Egyes szakterületeken a "detektor" kifejezést használják az "érzékelő" kifejezés 
helyett.

4 MÉRŐESZKÖZÖK
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4.16 mutató
Az értékmutató szerkezet mozgó vagy álló része, amelynek a skálajelekhez 
viszonyított helyzete alapján határozható meg a mérőeszköz jelzése.
PÉLDÁK: mutató; fényfolt; folyadék felszín; regisztráló toll.

4.17 skála
Jelek és az azokhoz tartozó számok rendezett készlete, amely a mérőeszköz 
értékmutató szerkezetének részét képezi.
MEGJEGYZÉS:
Mindegyik jel neve skálajel.

4.18 skála hosszúság
Egy skála legrövidebb skálajeleinek közepén áthaladó, az első és az utolsó skálajel 
közötti folytonos vonal hosszúsága.
MEGJEGYZÉSEK:
Ez a vonal lehet valóságos vagy képzeletbeli, egyenes vagy görbe.
A skálahosszúságot hosszúság egységekben kell kifejezni függetlenül a mérendő 
mennyiség egységeitől vagy a skálán jelölt egységektől.

4 MÉRŐESZKÖZÖK
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4.19 jelzési tartomány
A lehetséges legkisebb és legnagyobb értékmutatás által határolt tartományba eső 
értékek készlete.
MEGJEGYZÉSEK:
Analóg kijelzés esetén a jelzési tartomány skálatartománynak is nevezhető.
A jelzési tartományt a mérendő mennyiség egységétől függetlenül a skálán feltüntetett 
egységekben fejezik ki, és rendszerint alsó és felső határaival adják meg, például: 100 
oC-tól 200 oC-ig. (V.ö. az 5.2. definicióhoz tartozó megjegyzéssel.)

4.20 skála osztásköz
A skála bármely két egymást követő skálajel közötti része.

4.21 skála osztástávolság
Két egymást követő osztásjel közötti távolság, amelyet ugyanazon a vonalon mérnek, 
mint a skálahosszúságot.
MEGJEGYZÉS:
A skála osztástávolságot a mérendő mennyiség egységétől vagy a skálán feltüntetett 
egységektől függetlenül hosszúság egységekben fejezik ki.
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4.22 skála osztásérték
Két egymást követő osztásjelnek megfelelő érték különbsége.
MEGJEGYZÉS:
A skála osztásértéket a mérendő mennyiség egységétől függetlenül a skálán 
feltüntetett egységekben fejezik ki.

4.23 lineáris skála
Olyan skála, amelyen minden skála osztástávolság és a megfelelő skála osztásérték 
aránya a teljes skála mentén állandó.
MEGJEGYZÉS:
Az állandó osztásértékű lineáris skálát egyenletes skálának nevezik.

4.24 nemlineáris skála
Olyan skála, amelyen a skála osztástávolságok és a hozzájuk tartozó skála 
osztásértékek aránya a teljes skála mentén nem állandó.
MEGJEGYZÉS:
Néhány nemlineáris skálának külön neve van, például: logaritmikus skála, 
négyzetes skála.
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4.25 lenyomott nullájú skála
Olyan skála, amelynek skálatartománya nem tartalmazza a nulla értéket.
PÉLDA: Lázmérő skálája.

4.26 nyújtott skála
Olyan skála, amelynél a skálatartomány egy része a skála hosszúság más részeihez képest 
aránytalanul nagy hányadot foglal el.

4.27 skálalap
Az értékmutató szerkezet álló vagy mozgó része, amely a skálát vagy a skálákat hordozza.
MEGJEGYZÉS:
Néhány értékmutató szerkezet esetén a skálalap egy rögzített mutatóhoz vagy ablakhoz 
képest elmozduló számozott dob vagy tárcsa.

4.28 skálaszámozás
A skálajelekhez tartozó számok rendezett készlete.
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4.29 skálakészítés (mérőeszközé)
Művelet, melynek során a mérőeszköz a mérendő mennyiség egyes értékeinek megfelelő 
skálajeleit (esetenként csak az egyes fő osztásjeleket) bejelölik a skálalapon.

4.30 beszabályozás (mérőeszközé)
Művelet, amellyel a mérőeszköz használatra kész működési állapotba hozható.
MEGJEGYZÉS:
A beszabályozás lehet automatikus, félautomatikus és kézi.

4.31 felhasználói beszabályozás (mérőeszközé)
Beszabályozás, amely a felhasználó rendelkezésére álló eszközökkel elvégezhető.
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5 MÉRŐESZKÖZÖK JELLEMZŐI

A mérőeszközök jellemzőinek leírására használt fogalmak némelyike egyaránt 
alkalmazható egy mérőműszerre, egy mérőátalakítóra vagy egy mérőrendszerre, 
és a hasonlóság alapján ugyancsak alkalmazható egy mértékre vagy egy 
anyagmintára is.
A mérőrendszer bemenőjelét gerjesztésnek, a kimenőjelét válasznak lehet 
nevezni.
Ebben a fejezetben a "mérendő mennyiség" azt a mennyiséget jelenti, amelyet 
ráadunk a mérőeszközre.

5.1 névleges tartomány
A mérőeszköz szabályozó szerveinek adott beállítása esetén lehetséges 
értékmutatások összessége.
MEGJEGYZÉSEK:
A névleges tartományt általában alsó és felső határaival adják meg, például: 
100 °C-tól 200 °C-ig. Ha az alsó határ nulla, a névleges tartományt rendszerint 
felső határával jellemzik: például: a 0 V-tól 100 V-ig terjedő névleges tartományt 
100 V névleges tartományként adják meg. (V.ö. az 5.2. ponthoz tartozó 
MEGJEGYZÉS-sel.)
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5.2 átfogás
A mérőeszköz névleges tartományát határoló két érték különbségének abszolút értéke.
PÉLDA: Ha a névleges tartomány -10 V-tól +10 V-ig terjed, akkor az átfogás 20 V.
MEGJEGYZÉS:
A legnagyobb és a legkisebb érték különbségét bizonyos szakterületeken "tartomány"-
nak is nevezik.

5.3 névleges érték
A mérőeszköz valamely jellemzőjének kerekített vagy közelítő értéke, amely támpontot 
ad a mérőeszköz használatához.

5.4 mérési tartomány
Azoknak a mérendő mennyiség értékeknek az összessége, amelyeknél a mérőeszköz 
hibájának a specifikált határok között kell lennie.
MEGJEGYZÉSEK:
A "hibát" a konvencionális valódi értékhez viszonyítva határozzák meg. (V.ö. az 5.2 
MEGJEGYZÉS-sel.)

5 MÉRŐESZKÖZÖK JELLEMZŐI

56



5.5 előírt működési feltételek
Használati feltételek, amelyek teljesülése esetén a mérőeszköz előírt metrológiai
jellemzőinek a megadott határok között kell lennie.
MEGJEGYZÉS:
Az előírt működési feltételek általában a mérendő mennyiség és a befolyásoló 
menyiségek tartományait vagy előírt értékeit specifikálják.

5.6 határfeltételek
Szélsőséges feltételek, amelyeket a mérőeszköznek károsodás és előírt metrológiai
jellemzőinek leromlása nélkül kell elviselnie, ha azt követően ismét az előírt 
működési feltételek közé kerül.
MEGJEGYZÉSEK:
A tárolási, szállítási és működési határfeltételek különbözőek lehetnek.
A határfeltételek magukba foglalhatják a mérendő mennyiség és a befolyásoló 
mennyiségek határértékeit.
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5.7 referenciafeltételek
A mérőeszköz működésének vizsgálatához, vagy a mérési eredmények 
összehasonlításához előírt használati feltételek.
MEGJEGYZÉS:
A referenciafeltételek a mérőeszközre ható befolyásoló mennyiségekre általában 
referenciértékeket vagy referencia-tartományokat írnak elő.

5.8 műszerállandó
Együttható, amellyel a közvetlen értékmutatást meg kell szorozni ahhoz, hogy a 
mérendő mennyiségnek a mérőeszköz által jelzett értéke, vagy a mérendő mennyiség 
kiszámításához használandó érték adódjon.
MEGJEGYZÉSEK:
Az egyskálás, több mérési tartományú mérőeszköznek több műszerállandója van, 
amelyek például a méréshatárváltó különböző állásainak felelnek meg.
Ha a műszerállandó 1-gyel egyenlő, akkor az az eszközön általában nincs feltüntetve.
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5.9 válaszfüggvény
A bemenőjel és a kimenőjel közötti, meghatározott feltételek esetén fennálló 
összefüggés.
PÉLDA: Egy hőelem elektromos erejének függése a hőmérséklettől.
MEGJEGYZÉSEK:
Az összefüggés kifejezhető matematikai egyenlettel, táblázattal vagy grafikonnal.
Ha a bemenőjel az idő függvényében változik, akkor a válaszfüggvény egyik formája az 
átviteli függvény (a kimenőjel Laplace-transzformáltja osztva a bemenőjel Laplace-
transzformáltjával.)

5.10 érzékenység
A mérőeszköz kimenőjelének megváltozása osztva a bemenőjel megfelelő 
megváltozásával.
MEGJEGYZÉS:
Az érzékenység függhet a bemenőjel értékétől.
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5.11 érzéketlenségi küszöb
A bemenőjel lehetséges legnagyobb lassú és monoton változása, amely még nem idéz elő 
érzékelhető változást a mérőeszköz kimenőjelében.
MEGJEGYZÉS:
Az érzéketlenségi küszöb függhet például a (belső vagy külső) zajtól, vagy a súrlódástól. 
Értéke függhet a gerjesztéstől is.
5.12 felbontóképesség (értékmutató szerkezeté)
Az értékmutató szerkezet által megjelenített és egyértelműen megkülönböztethető
értékmutatások legkisebb különbsége.
MEGJEGYZÉSEK:
Digitális értékmutató szerkezet esetén ez az utolsó értékes jegy egységnyi 
megváltozásának megfelelő változás az értékmutatásban.
A fogalom regisztrálóra is értelmezhető.
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5.13 holtsáv
Az a legnagyobb tartomány, amelyen belül a bemenőjel mindkét irányban változhat 
anélkül, hogy a mérőeszköz kimenőjelében változást okozna.
MEGJEGYZÉSEK:
A holtsáv nagysága függhet a bemenőjel változásának mértékétől is.
A holtsávot néha szándékosan növelik meg azért, hogy csökkentsék a bemenőjel kis 
változásai következtében fellépő kimenőjel ingadozásokat.

5.14 stabilitás
A mérőeszköznek az a képessége, hogy metrológiai jellemzőit időben folyamatosan 
megőrzi.
MEGJEGYZÉSEK:
Ha a stabilitás nem az időre, hanem egyéb mennyiségre vonatkozik, akkor azt 
egyértelműen közölni kell.
A stabilitás mennyiségileg többféleképpen is jellemezhető, például: azzal az 
időtartammal, amely alatt a metrológiai jellemző egy előírt értékkel megváltozik, a 
jellemző meghatározott időtartam alatt bekövetkező megváltozásával.
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5.15 visszahatásmentesség (transzparencia)
A mérőeszköznek az a tulajdonsága, hogy nem befolyásolja a mérendő mennyiség 
értékét.
PÉLDÁK: a mérleg visszahatásmentes; a mérendő közeget melegítő ellenálláshőmérő 
nem visszahatásmentes.

5.16 drift
A mérőeszköz valamely metrológiai jellemzőjének lassú változása
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5.17 beállási idő
Az az időtartam, amely a bemenőjel meghatározott mértékű, gyors megváltoztatásától 
addig telik el, amíg a kimenőjel eléri és előírt határokon belül megtartja állandósult 
értékét.

5.18 pontosság
A mérőeszköznek az a tulajdonsága, hogy a mérendő mennyiség valódi értékéhez közeli 
értékmutatást vagy választ szolgáltat.
MEGJEGYZÉS:
A pontosság kvalitatív fogalom.

5.19 pontossági osztály
A mérőeszközök olyan csoportja, amely a hibák specifikált határok között tartása céljából 
meghatározott metrológiai követelményeknek eleget tesz.
MEGJEGYZÉS:
A pontossági osztályt rendszerint megállapodás szerinti számmal, vagy jellel jelölik, és ezt 
osztályjelnek nevezik.
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5.20 mérőeszköz (értékmutatásának) hibája
A mérőeszköz értékmutatása minusz a megfelelő bemenő mennyiség valódi értéke.
MEGJEGYZÉSEK:
Mivel a valódi érték nem határozható meg, a gyakorlatban a konvencionális valódi 
értéket (helyes értéket) alkalmazzák.
Ezt a fogalmat elsősorban akkor használják, amikor az eszköz egy etalonnal kerül 
összehasonlításra.
Mérték esetében az értékmutatás a mértéknek tulajdonított érték.

5.21 legnagyobb megengedett hiba (mérőeszközé)
Mérőeszköz hibájának specifikációban, szabályzatban, stb. megengedett határértékei.

5.22 ellenőrzőponti hiba
A mérőeszköz hibája a mérőeszköz pontosságának ellenőrzésére kiválasztott előírt 
értékmutatásnál vagy mérendő mennyiség értéknél.

5.23 nullahiba
Ellenőrzőponti hiba, ha a mérendő mennyiség értéke nulla.
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5.24 alaphiba (mérőeszközé)
A mérőeszköz referenciafeltételek mellett meghatározott hibája.5.25 torzítás 
(mérőeszközé)
A mérőeszköz értékmutatásának rendszeres hibája.
MEGJEGYZÉS:
A mérőeszköz torzítása rendszerint megfelelő számú ismételt méréssel kapott 
értékmutatások átlagolásával becsülhető.
5.26 torzításmentesség (mérőeszközé)
A mérőeszköznek az a képessége, hogy rendszeres hiba nélküli értékmutatásokat 
ad.
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5.27 ismétlőképesség (mérőeszközé)
A mérőeszköznek az a képessége, hogy azonos mérendő mennyiséget azonos 
feltételek között ismételten megmérve egymáshoz közeli értékmutatásokat ad.
MEGJEGYZÉSEK:
Ezek a feltételek:
• a mérőszemély átal okozott eltérések minimálisra csökkentése,
• azonos mérési eljárás,
• azonos mérőszemély,
• változatlan környezeti feltételek mellett használt, azonos mérőeszköz,
• azonos helyszín,
• rövid időtartamon belüli ismétlés.
Az ismétlőképesség mennyiségileg az értékmutatások szóródásának jellemzőivel
fejezhető ki.
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5.28 redukált hiba (mérőeszközé), vonatkoztatott hiba
A mérőeszköz hibája osztva egy, a mérőeszközre előírt értékkel.
MEGJEGYZÉS:
Ezt az előírt értéket általában vonatkoztatási értéknek nevezik és lehet például a 
mérőeszköz átfogása vagy skálatartományának felső határa.
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6 ETALONOK

Az angol nyelvben a "standard" szót két különböző értelemben használják: 
jelenti egyrészt a széles körben elfogadott műszaki szabványokat, 
specifikációkat, műszaki ajánlásokat és hasonló dokumentumokat (franciául 
"normákat") és az etalonokat (franciául: "etalon"). Ez az Értelmező Szótár a szót 
csak második jelentésében használja, és rövidség kedvéért ezért a "mérési" 
jelző általában elmarad.

6.1 etalon
Mérték, mérőeszköz, anyagminta vagy mérőrendszer, melynek az a 
rendeltetése, hogy egy mennyiség egységét illetve egy vagy több ismert értékét 
definiálja, megvalósítsa, fenntartsa vagy reprodukálja és referenciaként 
szolgáljon.
PÉLDÁK: 1 kg-os tömegetalon; 100 ohmos normálellenállás; etalon 
ampermérő; cézium frekvencia etalon; standard hidrogén elektród; bizonylatolt 
koncentrációjú, emberi szérumban oldott kortizont tartalmazó anyagminta.
MEGJEGYZÉSEK:
A csoportos etalon olyan hasonló mértékek vagy mérőeszközök csoportja, 
amelyek együttesen használhatók etalonként.
Az etalonsorozat olyan speciálisan kiválasztott értékű etalonok készlete, 
amelyek egyedileg vagy megfelelő kombinációban valamely mennyiség adott 
tartományba eső értékeinek sorozatát adják.
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6.2 nemzetközi etalon
Nemzetközi megállapodással elfogadott etalon az adott mennyiség többi etalonjának 
tulajdonított érték meghatározására.

6.3 országos etalon
Nemzeti határozattal elismert etalon az adott mennyiség többi etalonjának 
tulajdonított érték meghatározására az országon belül.

6.4 elsődleges etalon
A legjobb metrológiai minőségűnek kijelölt vagy széles körben elismert etalon, 
amelynek az értéke elfogadható az ugyanannak a mennyiségnek más etalonjaira való 
hivatkozás nélkül.
MEGJEGYZÉS:
Az elsődleges etalon fogalma mind az alap-, mind a származtatott mennyiségekre 
alkalmazható.
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6.5 másodlagos etalon
Etalon, amelynek az értékét elsődleges etalonnal való összehasonlítás révén 
határozzák meg.

6.6 referenciaetalon
Adott helyen vagy szervezetnél rendelkezésre álló etalonok közül a legjobb metrológiai
minőségű, amelyre azon a helyen a méréseket visszavezetik.

6.7 használati etalon
Rendszeresen mértékek, mérőeszközök vagy anyagminták kalibrálására illetve 
ellenőrzésére használt etalon.
MEGJEGYZÉSEK:
A használati etalont általában referenciaetalonnal kalibrálják.
A mérések helyes elvégzésének biztosítására rendszeresen alkalmazott használati 
etalont ellenőrző etalonnak nevezik.
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6.8 összehasonlító (transzfer) etalon
Etalonok összehasonlításához közbülső eszközként használt etalon.
MEGJEGYZÉS:
Az összehasonlító eszköz kifejezést kell használni, ha a közbülső eszköz nem etalon.

6.9 utazó etalon
Különböző helyszínekre szállítható, esetenként különleges felépítésű etalon.
PÉLDA: Telepről működtetett, hordozható cézium frekvencia etalon.

6.10 visszavezethetőség
Egy mérési eredménynek vagy egy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy ismert 
bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik 
megadott referenciákhoz, általában országos vagy nemzetközi etalonhoz.
MEGJEGYZÉS:
A fogalom gyakran mint jelző is használatos: visszavezethető.
Az összehasonlítások megszakítatlan láncolatát gyakran visszavezethetőségi láncnak 
nevezik. 
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6.11 etalon fenntartása
Azoknak a műveleteknek összessége, amelyek egy etalon metrológiai
jellemzőinek megfelelő határok között tartásához szükségesek.
MEGJEGYZÉS:
Ezek a műveletek általában magukba foglalják a rendszeres összehasonlítást, a 
megfelelő körülmények közötti tárolást és a gondos használatot. 
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6.12 kalibrálás

Azoknak a műveleteknek összessége, amelyekkel meghatározott feltételek 
mellett megállapítható az összefüggés egy mérőeszköz vagy egy mérőrendszer 
értékmutatása illetve egy mértéknek vagy anyagmintának tulajdonított érték 
és a mérendő mennyiség etalonnal reprodukált megfelelő értéke között.

MEGJEGYZÉSEK:
A kalibrálás eredménye lehetővé teszi mind a mérendő mennyiség megfelelő 
értékeinek hozzárendelését a mérőeszköz értékmutatásaihoz, mind az 
értékmutatásokhoz tartozó korrekciók meghatározását.
Kalibrálással egyéb metrológiai jellemzők is meghatározhatók, például a 
befolyásoló mennyiségek hatása.
A kalibrálás eredménye egy dokumentumban rögzíthető, amelyet gyakran 
kalibrálási bizonyítványnak vagy kalibrálási jegyzőkönyvnek neveznek. 
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6.13 anyagminta
Olyan anyag, amelynek egy vagy több tulajdonsága eléggé homogén és jól 
meghatározott ahhoz, hogy egy készülék kalibrálásához, egy mérési módszer 
minősítéséhez, vagy anyagjellemzők meghatározásához használják.

MEGJEGYZÉS:
Az anyagminta lehet tiszta gáz vagy gázkeverék, folyadék vagy szilárd anyag. 
Például: viszkoziméterek kalibrálására használt víz, zafir hőkapacitás kalibráns
a kalorimetriában, kémiai elemzésben kalibrálásra használt oldatok.
Ez a definíció, a hozzátartozó megjegyzéssel és példákkal az ISO GUIDE 30 
1992-ből van átvéve.

6 ETALONOK
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6.14 hiteles anyagminta (etalon anyag)
Bizonyítvánnyal ellátott anyagminta, amelynek egy vagy több jellemzőjét 
olyan eljárás tanúsítja, amely biztosítja a visszavezethetőséget annak a 
mértékegységnek a pontos megvalósításához, amelyben a jellemző értékeit 
kifejezték és amely anyagminta minden egyes tanúsított értékéhez adott 
megbízhatósági szintű mérési bizonytalanság tartozik.

MEGJEGYZÉSEK:
A "hiteles anyagminta bizonyítvány" meghatározását a 4.2. pont tartalmazza.
A hiteles anyagminták általában meghatározott tételekben készülnek; az egész tételt 
jellemző tulajdonság meghatározása a tételből vett mintákon végzett mérésekkel, 
meghatározott mérési bizonytalanság határokon belül történik.

6 ETALONOK
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MEGJEGYZÉSEK:
A hiteles anyagminta bizonylatolt jellemzői gyakran akkor realizálódnak elfogadható 
és megbízható módon, amikor az anyagot betöltik egy különlegesen kialakított 
eszközbe, például egy ismert hármaspontú anyagot a hármaspont-cellába, egy adott 
optikai sűrűségű üveget egy transzmissziós szűrőbe, vagy azonos szemcseméretű 
gömböket ráhelyezik egy mikroszkóp tárgylemezére. Az ilyen eszközök is hiteles 
anyagmintának tekinthetők.
A Metrológiai Alapfogalmak Nemzetközi Értelmező Szótárának (VIM) "etalon" 
definíciója szerint minden hiteles anyagminta etalonnak minősül.
Az anyagminták és a hiteles anyagminták egy része olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, amelyek nem köthetők egyértelműen kémiai szerkezethez; és ezért vagy 
más okból ezek nem határozhatók meg egzaktul definiált fizikai vagy kémiai mérési 
módszerekkel. Ilyen anyagok például a biológiai vakcinák, amelyeknek az 
Egészségügyi Világszervezet tulajdonított egységet.
Ez a definíció a hozzá tartozó megjegyzésekkel az ISO GUIDE 30: 1992-ből van átvéve.

6 ETALONOK
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MÉRÉSÜGYI TÖRVÉNY ÉS RENDELET

KONCEPCIÓI ÉS FŐBB ELŐÍRÁSAI

A TÖRVÉNYES METROLÓGIA (MÉRÉSÜGY) 

Az 1991. évi XLV törvény a mérésügyről és a 
végrehajtására kiadott, többször módosított 127/1991 

(X.9.) Korm. számú rendelet

http://www.muszeroldal.hu/metrology/meresugyitv.php


Mérésügyi háttér

Mindazok a szabályozások, műszaki eszközök és 
nélkülözhetetlen műveletek, amelyeket a törvényes 
metrológiában a mérési eredmények megbízhatóságának 
a biztosítására használnak.
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Mérésügyi tevékenységek

Mérésügyi ellenőrzés:

a törvényes metrológiai tevékenységek egésze, amely hozzájárul a 
metrológiai háttér biztosításához

A mérésügyi ellenőrzés magába foglalja:

- a mérőeszközök törvényes ellenőrzését,

- a mérésügyi felügyeletet

- a mérésügyi értékelést.
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Mérésügyi tevékenységek

Mérésügyi felügyelet

a mérőeszközök gyártása, importálása, üzembe helyezése, karbantartása és 
javítása, továbbá azok használata felett gyakorolt ellenőrzés, amit abból a célból 
végeznek, hogy ellenőrizzék a mérőeszközök metrológiai törvényeknek és 
szabályozásoknak megfelelő helyes használatát

A mérésügyi felügyelet magába foglalja a csomagoláson feltüntetett és az 
előrecsomagolt mennyiség helyességének ellenőrzését is.

Mérésügyi szakvéleményezés

minden vizsgálat és bizonyítás céljából végzett véleményezés, például hogy 
törvényszék előtt tanúskodjanak a mérőeszköz állapotáról, és hogy 
meghatározzák a mérőeszköz metrológiai tulajdonságait, egyebek között a 
megfelelő törvényes követelményekre való hivatkozás révén.
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Mérésügyi tevékenységek

Típusvizsgálat

a mérőeszköz típusának vizsgálata annak az eldöntésére, hogy a típus 
engedélyezhető-e vagy el kell-e utasítani.

Típusjóváhagyás/típusengedélyezés

döntés arról, hogy a mérőeszköz-típus kielégíti-e a törvényes követelményeket

Típusmegfelelőségi vizsgálat

a mérőeszköz vizsgálatának az a része, amelyet abból a célból végeznek, hogy 
megbizonyosodjanak a mérőeszköz jóváhagyott típusnak való megfelelőségéről
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Mérésügyi tevékenységek

Mérőeszköz megfelelőség-értékelése

műveletek együttese, melyeket annak a megállapítására végeznek, hogy egy 
mérőeszköz megfelel-e az arra a mérőeszközre vonatkozó törvényes 
követelményeknek
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Mérésügyi tevékenységek

Hitelesítés

(a jóváhagyástól eltérő) eljárás, amely magába foglalja a vizsgálatot és a 
bélyegzést és/vagy a hitelesítési bizonyítvány kiadását, amely bizonyítja és 
megerősíti azt, hogy a mérőeszköz megfelel a törvényes követelményeknek

A, Mintavételes hitelesítés

mérőeszközök homogén tételének hitelesítése korlátozott számú, a tételből 
véletlen módon vételezett mintapéldányok vizsgálatának eredményei alapján

B, Első hitelesítés

olyan mérőeszköz hitelesítése, amelyet megelőzően még nem hitelesítettek

C, Kötelező időszakos hitelesítés

a mérőeszköz meghatározott időszakonként és a szabályozásban lefektetett 
eljárásnak megfelelően elvégzett ismétlődő hitelesítése
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Mérésügyi tevékenységek

D, Fakultatív hitelesítés

minden olyan hitelesítés, amely nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséből ered

E, Hitelesítés elismerése

a fél által meghozott vagy két- vagy többoldalú megállapodáson alapuló hivatalos 
döntés, mely szerint a másik fél vagy a megállapodásban részt vevő másik fél 
által kibocsátott hitelesítési bizonyítványt mint a követelményeknek megfelelőt 
elismeri.

F, Mérőeszköz ellenőrzése

mérőeszköz vizsgálata annak bizonyítására, hogy a hitelesítési jel és/vagy 
bizonyítvány érvényes, hogy a hitelesítési jelek nem sérültek meg, hogy 
hitelesítése után a mérőeszköz nem szenvedett el szemmel látható 
módosításokat, és hogy hibája feltehetően nem haladja meg a legnagyobb 
megengedett üzemelési hibát.

A mérőeszköz ellenőrzését csak annak hitelesítése után lehet elvégezni
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Mérésügyi tevékenységek

G, Mintavételes ellenőrzés

mérőeszközök ellenőrzése korlátozott számú, a tételből véletlen módon 
vételezett mintapéldány vizsgálatának eredményei alapján

H, Bélyegzés

a hitelesítés tanúsító jelének alkalmazása.

A hitelesítési bélyeg és a záróbélyeg kombinálható.

Más bélyegek is alkalmazhatók, például a gyártó részéről.
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Mérésügyi dokumentumok

Mérésügyi jogszabály

törvény vagy egyéb jogszabály, melynek az a célja, hogy meghatározza a 
törvényes mértékegységeket és létrehozza a törvényes metrológiai szervezetet.

A magyar mérésügy jogi szabályozásának dokumentumai:

- Az 1991. évi  XLV törvény a mérésügyről

- A törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet.

Típusjóváhagyási bizonyítvány (típusengedély)

dokumentum, amely tanúsítja, hogy a típusjóváhagyás megtörtént

Hitelesítési bizonyítvány

dokumentum, amely tanúsítja, hogy a mérőeszköz hitelesítése megfelelő 
eredménnyel zárult.
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Mérésügyi dokumentumok

Mérésügyi szakvélemény

a mérésügyi intézet által kiadott és regisztrált dokumentum, amely megállapítja, 
hogy milyen feltételek mellett történt a mérésügyi szakvéleményezés (értékelés), 
beszámol az elvégzett vizsgálatról és a kapott eredményekről.

Elutasítási értesítés

dokumentum, amely megállapítja, hogy a mérőeszköz nem felelt meg vagy a 
továbbiakban nem felel meg a vonatkozó törvényes követelményeknek

Hitelesítési előírás

a hitelesítés alkalmazandó eljárásának leírása, melyet a mérésügyi intézet 
(Magyarországon az Országos Mérésügyi Hivatal, OMH) bocsát ki, és amely mind 
a mérésügyi szervek, mind a hitelesíttetők számára kötelező előírásokat 
tartalmaz.
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Hitelesítést tanúsító jelek, bélyegek

Hitelesítési bélyeg

a mérőeszközön alkalmazható bélyeg, amely tanúsítja, hogy a mérőeszköz 
hitelesítése megfelelő eredménnyel zárult

A hitelesítési bélyeg azonosíthatja a hitelesítésért felelős szervet és/vagy 
jelezheti a hitelesítés évét vagy dátumát.

(Hitelesítést) érvénytelenítő bélyeg

a mérőeszközön alkalmazott bélyeg, amely szembetűnő módon jelzi, hogy a 
mérőeszköz nem felel meg a törvényes követelményeknek, és érvényteleníti a 
korábban alkalmazott hitelesítési bélyeget.
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Hitelesítést tanúsító jelek, bélyegek

Záróbélyeg

bélyeg, amely megvédi a mérőeszközt a tiltott módosításokkal, alkatrészek 
eltávolításával stb. szemben

Típusjóváhagyási bélyeg

a mérőeszközön alkalmazott bélyeg, amely tanúsítja, hogy az megfelel a 
jóváhagyott típusnak.
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Egységek és mérőeszközök

Törvényes egységek

egységek, amelyek használatát a szabályozások előírják vagy megengedik

A törvényes egységek lehetnek:

- SI-egységek

- az SI-egységek SI prefixumokkal képzett decimális többszörösei és törtrészei

- egyéb, a megfelelő szabályozásokban meghatározott, nem-SI egységek

- az előbbiek kombinációi

Törvényesen ellenőrzött mérőeszköz

mérőeszköz, amely megfelel az előírt követelményeknek, különösen a törvényes 
metrológiai követelményeknek
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Egységek és mérőeszközök

Hitelesítésre átvehető mérőeszköz

jóváhagyott típusú mérőeszköz, vagy olyan mérőeszköz, amely kielégíti a 
megfelelő specifikációt és mentesíthető a típusvizsgálat alól.

Jóváhagyott típus

mérőeszköz törvényes használatra engedélyezett meghatározott modellje vagy 
osztálya, melyre vonatkozó döntést típusjóváhagyási bizonyítvány kiadása erősíti 
meg

Jóváhagyott típus mintapéldánya

jóváhagyott típusú mérőeszköz, amely önállóan vagy a megfelelő 
dokumentációval együtt referenciaként használható például annak az 
ellenőrzésére, hogy a mérőeszközök megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak.

Hiteleítő berendezés

mérőberendezés, amely megfelel a törvényes követelményeknek, és amelyet 
hitelesítésre használnak
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Mérésügyi intézmény
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH)

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH)

(Volt: Országos Mérésügyi Hivatal (OMH))

Az MKEH központi főosztályai

(Lásd az MKEH honlapján: http:///http://mkeh.gov.hu/meresugy)

A Kormány 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelete mérésügyi hatóságként a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt (MKEH) jelölte ki. A Mérésügyi hatóság 
központi mérésügyi szervből (Metrológiai Főosztály) és területi szervekből áll. A 
Hivatal területi szervei a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, 
amelyek körét és illetékességi területét a rendelet melléklete határozza meg. A 
mérésügyi eljárásban első fokon a területileg illetékes mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóság, másodfokon a Hivatal főigazgatója jár el.
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Magyar Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal (MKEH)

Feladatai:

a) Hitelesítés
✓ Kötelező hitelesítésű mérőeszközök

✓ Hitelesítési előírások

✓ Új mérőeszközök hitelesítése

✓ Szerencsejáték hitelesítés

✓ Mérőváltó hitelesítés

b) Felügyeleti tevékenység

c) Típusvizsgálat

d) Etalonok, mérési képességek, kalibrálás

e) EK tanúsítás

f) Nemzetközi együttműködés

g) Pénztárgépek, taxaméterek forgalmazási engedélye
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Nemzetközi mérésügyi 
együttműködés

(http://mkeh.gov.hu/meresugy/nemzetkozi)

A világméretű kereskedelemhez és a műszaki tudományos fejlődéshez 
elengedhetetlen  a mérések egységességének és pontosságának biztosítása, ami 
csak nemzetközi együttműködés keretében képzelhető el. E célok 
megvalósítására hoztak létre globális és regionális metrológiai szervezeteket, 
melyek közül legfontosabbak a következők:
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Nemzetközi mérésügyi 
együttműködés

• Méteregyezmény (CM), melyet tizenhét állam 1875. május 20-án Párizsban írt alá. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia az alapító tagok egyike volt. A Méteregyezményhez azóta 55 
iparilag fejlett állam csatlakozott és további 33 társult tagja van.. Végrehajtó szerve a 
BIPM (Bureau International de Poids et Mesures, Nemzetközi Súly- és Mértékügyi 
Hivatal) Párizs mellett, Sevresben található. A Méteregyezmény keretei között történik a 
Nemzetközi Mértékegységrendszer (SI) elterjesztése és a fizikai állandók értékének 
meghatározása, egyes fontos fizikai mennyiségek etalonjainak létrehozása, a nemzeti és 
nemzetközi etalonok összehasonlításainak megszervezése. 1999-ben a tagállamok 
Megállapodást (CIPM-MRA) írtak alá a nemzeti etalonok, a mérési képességek és a 
kalibrálási bizonyítványok kölcsönös elismeréséről. Az egyezmény technikai 
megvalósításaként nyilvános adatbázisok létesültek a BIPM gondozásában az etalonok 
egyenértékűségének demonstrálására (KCDB) a kölcsönösen elismert és 
minőségbiztosított mérési képességek ismertetésére (CMC) és a mérésekről illetve  
kalibrációról kiállított bizonyítványokon a  CIPM MRA logó használatára.
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Nemzetközi mérésügyi 
együttműködés

• Nemzetközi Mérésügyi Szervezetet (OIML), Organisation International de 
Métrologie Légale).  A Méteregyezmény tagállamai alapították szerződéssel 
1955-ben a  törvényes mérésügyi tevékenység nemzetközi koordinálása 
céljából,  Magyarország is alapító tagja. Az OIML ajánlásokat dolgoz ki a 
mérőeszközök működési jellemzőire és azok vizsgálati módszereire, elősegíti 
az 57  tagállam és 56 társult tagja  körében a vizsgálati és mérési eredmények 
kölcsönös elfogadását,  a nemzeti mérésügyi szervezetek közötti 
együttműködést, segítséget nyújt azok megfelelő fejlesztéséhez. Az OIML 
Tanúsítási Rendszere elősegíti a tagállamokban gyártott mérőeszközök - az 
OIML ajánlásainak megfelelő - típusvizsgálati és hitelesítési eredményeinek 
kölcsönös elismerését.

96



Nemzetközi mérésügyi 
együttműködés

• Európai Mérésügyi Együttműködés (WELMEC): 1990-ben alapították az EU és 
EFTA tagállamok részvételével. Magyarország 1995-től társult tagja, 2004. 
májusától teljes jogú tagja . Céljai: a kölcsönös bizalom kialakítása az európai 
mérésügyi szolgálatok között, a mérésügyi tevékenységek harmonizálása, a 
műszaki és adminisztratív kereskedelmi korlátok megszüntetése a 
mérőeszközök területén.

• Európai Etalon Együttműködési Fórum (EUROMET): az etalonok terén 
folytatott európai együttműködési megállapodás, melyet az európai  és EFTA 
tagországok metrológiai intézetei hoztak létre 1988-ban. Magyarország 1995-
től társult tagja, 1998 óta teljes jogú tagja. Az EUROMET 2007-ben jogi 
személyiségű szervezetté  vált (EURAMET) European Association of National 
Metrology Institutes néven, és a CIPM MRA  európai regionális szervezetekét, 
az ebbéli feladatain túl a 37 tagország közös európai metrológiai
infrastuktúrájának fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztést koordinálja az 
EU pénzügyi támogatásával. E közös kutatási programban (EMRP) 
Magyarország is részt vesz. 97



Nemzetközi mérésügyi 
együttműködés

• DUNAMET: a közeli országok metrológiai intézeteit – MKEH (H) BEV (A), CMI 
(CZ), SMU (SK), DZSM (HR) - fogja össze a közös programokban.

A magyar mérésügy számos kétoldalú kapcsolata  között  kiemelkedő szerepe van 
német (PTB) és az osztrák (BEV) metrológiai intézeteknek, amelyek  azon túl, 
hogy számos nemzeti etalonunk SI visszavezettségét biztosítják, a törvényes 
metrológia területén is szoros kapcsolatot tartanak velünk. 
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IPARI METROLÓGIA



Ipari metrológia

Az ipari metrológiának nincs hivatalos meghatározása.

Az ipari metrológia területét hiba lenne a ma gyakran említett jogilag nem 
szabályozott területtel azonosítani, hiszen a mérésügyi és egyéb 
jogszabályok és előírások erre a területre is érvényesek.
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Kalibrálás és akkreditálás

Kalibrálás

a kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel 
meghatározott feltételek mellett megállapítható az összefüggés egy 
mérőeszköz vagy egy mérőrendszer értékmutatása vagy egy mértéknek vagy 
anyagmintának tulajdonított érték és a mérendő mennyiség etalonnal 
reprodukált megfelelő értéke között.

Ez a kalibrálás metrológiai definíciója. 

Más oldalról közelítve: a kalibrálás a mérőeszköz pontosságának az 
ellenőrzése, amelyet hatósági és nem hatósági tevékenységként is végeznek. 
Kalibrálási szolgáltatást külső fél számára az akkreditált 
kalibrálólaboratóriumok nyújthatnak.
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Kalibrálás

A kalibrálás eredménye lehetővé teszi mind a mérendő mennyiség 
megfelelő értékeinek hozzárendelését a mérőeszköz értékmutatásaihoz, 
mind az értékmutatások megfelelő korrekcióinak a meghatározását. 
Kalibráláskor a mérőeszköz pontosságán, azaz rendszeres hibáján kívül más 
metrológiai jellemzők is meghatározhatók, mint például a befolyásoló 
mennyiségek hatása.

A kalibrálást szolgáltatásként végző szerv a kalibrálás eredményét kalibrálási 
bizonyítványnak vagy kalibrálási jegyzőkönyvnek nevezett dokumentumban 
rögzíti.
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Akkreditálás

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy 

• egy szervezet, 

• természetes személy 

alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, 
ellenőrzés stb.) elvégzésére. 

Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási 
rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a 
vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának 
emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának 
elősegítése, megteremtve ez által az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a 
kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.
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Akkreditálás

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, 
az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátását, a 
megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások 
végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői 
versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki 
akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgál-tatások többszöri 
megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról 
megalkotta a 2015. évi CXXIV. törvényt.

E törvény hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXVIII. törvényt. 
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Akkreditálni lehet:

a) vizsgálólaboratórium,

b) mintavevő szervezet,

c) kalibrálólaboratórium,

d) jártassági vizsgálatot szervező szervezet,

e) terméktanúsító szervezet,

f) irányítási rendszereket tanúsító szervezet,

g) személyzettanúsító szervezet,

h) ellenőrző szervezet, a hatóságok 
kivételével,

i) referenciaanyag-gyártó szervezet,

j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszert hitelesítő szervezet vagy 
természetes személy,

k) az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az 
erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 
törvény szerinti hitelesítő szervezet

Az akkreditálás önkéntes és nyitott minden 
szervezet, illetve természetes személy számára 
amely/aki tevékenységét pártatlanul és 
szakszerűen végzi, továbbá eleget tesz a 
felkészültségre vonatkozó követelményeknek.
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Nemzeti Akkreditáló Hatóság

A nemzeti akkreditálásról a 2015. évi CXXIV. törvény, a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 
rendelkezik. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az iparügyekért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési 
szerv. A NAH Szervezeti és Működési Szabályzatát a 27/2015. (XII. 30.) NGM 
utasítás tartalmazza.

(http://nah.gov.hu/bemutatkozas) 

Szolgáltatások

Alaptevékenység:

• Akkreditálás

Egyéb szolgáltatások:

• Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) PT / ILC program 2016

• Képzések, tanfolyamok
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Az akkreditálás alapelvei

a) pártatlanság,

b) gyors, egyszerű és hatékony eljárás,

c) függetlenség a különböző érdekcsoportok túlsúlyától, az 
akkreditálásban érdekeltek kiegyensúlyozott képviselete,

d) szakszerűség és objektivitás,

e) az igénybevétel önkéntessége,

f) az eljárás átláthatósága és nyilvánossága,

g) az akkreditáló testületekre vonatkozó szabványoknak való megfelelés.

h) a közérdek képviselete a közigazgatási szervek részvételének 
biztosításával,

i) az akkreditálás nemzetközi és európai eljárási rendjével való összhang.
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Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Az akkreditálás alapjai:

• a NAH-ra és az akkreditálandó szervezetekre vonatkozóan az MSZ EN 
ISO/IEC 17000 szabványsorozatok, 

• a nemzetközi és európai akkreditáló szervezetek útmutatói, 

• valamint a NAH által kiadott szakma-specifikus követelmények alkotják. 

Az akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat, az akkreditálási 
követelményeket (szabványok, előírások és útmutatók), az akkreditálási és 
felülvizsgálati eljárások szabályzatát, a díjrendeletet, a minősítők és 
szakértők kiválasztásának szabályait, a jogorvoslatok benyújtásának 
eljárását, az akkreditált státuszra való hivatkozás és az akkreditálási jelkép 
használatának szabályait, az akkreditálási követelményeket, továbbá a 
kérelem formanyomtatványokat a NAH honlapján teszi közzé..
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Nemzeti Akkreditáló Hatóság

• Az akkreditálási eljárások lefolytatását a NAH független külső minősítők, 
szakértők bevonásával végzi. 

• Az akkreditálás kérelmezése önkéntes, a kérelem a NAH honlapján 
közzétett nyomtatványon nyújtható be. 

• Az akkreditálási eljárásra vonatkozó szabályok megtalálhatók a honlap 
"Dokumentumok" rovatában. 

• Az eljárás folyamán a kérelmezőnek a szakmai alkalmasságán túlmenően 
igazolnia kell, hogy hatékony minőségirányítási rendszert működtet. 

• A kérelmező értékelése a benyújtott dokumentáció és helyszíni szemlék 
alapján történik a vonatkozó NAR-01 szabályzatban leírtak szerint.
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Nemzeti Akkreditáló Hatóság

• Az akkreditáltság az akkreditálási határozat mellékletében meghatározott 
megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozik. 

• Az akkreditálási határozat alapján a NAH akkreditálási okiratot állít ki, 
melyet a NAH főigazgatója ír alá. Az akkreditált szervezetek az akkreditált 
státuszra való hivatkozás mellett jogosultak az akkreditálási jelkép 
használatára is.

• Az akkreditált státusz 5 évre érvényes, azzal a feltétellel, hogy a szervezet 
a felügyeleti vizsgálatokon továbbra is megfelel az akkreditálás 
követelményeinek.

• Az akkreditált az általa elhatározott és bekövetkező, valamint a további 
bekövetkezett minden jelentős változásról, amely az akkreditált 
státuszával kapcsolatos és valamilyen módon státuszát vagy 
tevékenysége bármely jellemzőjét érinti köteles a NAH-ot értesíteni.
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Nemzeti Akkreditáló Hatóság

• Az akkreditált kérelmezheti akkreditált területének szűkítését, amelyről a 
NAH a kérelem benyújtását követően dönt. Az akkreditált kérelmezheti 
akkreditált területének bővítését, amelynek elbírálására az akkreditált 
státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat alkalmazza a NAH.

• Az akkreditált státusz megújítása legkorábban annak lejárta előtt 1 évvel 
kezdeményezhető; elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére 
vonatkozó szabályokat alkalmazza a NAH.

• Az akkreditált szervezet a NAH eljárásában meghatározott módon 
jogosult az akkreditáltságra hivatkozni és az akkreditálási jelképet 
alkalmazni.

111



A megfelelőség-értékelés

Az EU jog által szabályozott mérésügyi 
területeken a hagyományos típusvizsgálatokat 
és első hitelesítéseket felváltották a vonatkozó 
irányelvekben megadott modulkombináció 
szerinti megfelelőség-értékelési eljárások, ahol 
úgynevezett bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezetek járnak el (Notified Body).

112



A megfelelőség-értékelés

Általános Megközelítés (Global Approach)

Az Általános Megközelítés (Global Approach) az Európai Bizottság 
megfelelőség-értékelési politikája, amely a Tanács 1989. december 21-i 
(90/C10/01) határozatával lépett érvénybe. 

Célja az, hogy "olyan feltételeket teremtsen, amelyek lehetővé teszik a 
kölcsönös elismerés elvének - mint hitelt érdemlő megfelelőség-igazolásnak 
- a működését mind a jogilag szabályozott, mind a jogilag nem szabályozott 
területeken". 

A határozat elnevezésében a "globális" jelző arra utal, hogy annak 
rendelkezései a jogilag szabályozott és a jogilag nem szabályozott területre 
egyaránt érvényesek.
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A megfelelőség-értékelés

Bár a jogilag szabályozott és a jogilag nem szabályozott területekről 
napjainkban sok szó esik, hiányzik magának a megkülönböztetésnek a 
pontos értelmezése. 

A jogilag nem szabályozott terület másik megnevezése: a "piac által 
szabályozott" terület. 

Jogilag szabályozott az a terület, ahol a termékre és szolgáltatásra irányelv 
(direktíva) állapítja meg azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek a 
termék által való teljesítését, azaz a megfelelőséget, tanúsítani kell. 

A globális megközelítés elemei a jogilag szabályozott területen a 
megfelelőség-értékelési és tanúsítási eljárások moduljai kijelölt szervezetek 
kijelölésének kritériumai, a jogilag nem szabályozott területen pedig a 
kölcsönös elismerési megállapodások.
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A megfelelőség-értékelés

A Mérőeszközök Irányelv

A mérőeszközök megfelelőség-értékelésére vonatkozó szabályokat a 
Mérőeszközök Irányelv tartalmazza. 

Megfelelőség-értékelési modulok

A modulok a megfelelőség-értékelési eljárás alapját képezik, és a gyártók a 
modulok széles köréből választhatnak, de az alkalmazható modulok 
összetettsége és szigorúsága függ az adott termékhez társuló kockázat 
mértékétől. A megfelelőség-értékelés különféle modulok alkalmazásával 
valósítható meg (A-tól H-ig), amelyek egyaránt vonatkoznak a termék tervezési 
és gyártási fázisára.

A 93/4656EGK 1993 július 22-i Tanácsi Határozat a megfelelőség értékelési 
eljárások különféle fázisaihoz alkalmazható azokról a modulokról és a CE 
megfelelőségi jelölés alkalmazásának azokról a szabályairól szól, amelyeket a 
műszaki harmonizációs irányelvekben kell alkalmazni.
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A jogszabályok és törvények 
rendszerének megismerése 

Gyártó

A modul

B modul

C modul

CE
D modul

E modul

F modul

G modul

H modul

Az „Új Megközelítésű” irányelvekben meghatározott megfelelőségek 
tanúsítási eljárások egyszerűsített folyamatábrája

Tervezési fázis Gyártási fázis
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A jogszabályok és törvények 
rendszerének megismerése 
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A megfelelőség-értékelés

A Modul. Belső gyártásellenőrzésen alapuló megfelelőségi nyilatkozat.

A megfelelőségi nyilatkozat vagy a megfelelőségi tanúsítvány (bármelyiket 
alkalmazza is a szóban forgó irányelv) egy vagy több termékre is 
vonatkozhat, és vagy a hatálya alá tartozó termék(ek)et kell kísérnie, vagy a 
gyártónak kell megőriznie.

Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó vagy a Közösségben 
elfogadott/bejegyzett meghatalmazott képviselője biztosítja és 
kinyilatkoztatja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó irányelv 
követelményeinek. A gyártónak vagy a Közösségben elfogadott 
meghatalmazott képviselőjének minden egyes termékre fel kell vinnie a CE 
jelölést és a megfelelőségről írásos nyilatkozatot kell tennie.
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A megfelelőség-értékelés

A1 Modul. Belső gyártásellenőrzésen plusz a kijelölt szerv által végzett 
termékvizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozat

Ez a modul az A modulból és a következő kiegészítő követelményekből áll:

• A gyártó által vagy a gyártó megbízásából minden gyártott terméken el 
kell végezni egy vagy több vizsgálatot egy vagy több szempont alapján. A 
vizsgálatot a gyártó által kiválasztott kijelölt szervezet felelőssége mellett 
kell elvégezni. A kijelölt szervezet felelősségére a gyártónak kell felvinnie 
a gyártás során a kijelölt szervezet azonosító számát. Vagy:

• A gyártó által kiválasztott kijelölt szervezetnek kell elvégeznie vagy 
elvégeztetnie véletlen időközönként a termék-ellenőrzéseket. A kész 
terméknek a kijelölt szervezet telephelyére szállított megfelelő mintáját 
meg kell vizsgálni és a megfelelő tesztek alá kell vetni a megfelelő 
szabványok szerint, vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat kell elvégezni 
annak az ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a rávonatkozó irányelv 
követelményeinek.
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A megfelelőség-értékelés

B Modul. Típusvizsgálat

Ennél a modulnál egy kijelölt szervezet biztosítja és tanúsítja, hogy a 
gyártani szándékozott terméket képviselő mintapéldány kielégíti a 
rávonatkozó irányelv követelményeit.

Az EK-típusvizsgálatot a gyártónak vagy a Közösségben elfogadott 
meghatalmazott képviselőjének kell kérnie az általa kiválasztott kijelölt 
szervezettől. A kérelemnek tartalmaznia kell:

• a gyártó elnevezését és címét

• írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanilyen kérelmet más kijelölt 
szervezethez nem nyújtottak be,

• a műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a kijelölt szervezet rendelkezésére kell bocsátania a gyártani 
szándékozott termék egy mintapéldányát, azaz a típust. A kijelölt szervezet 
további példányokat igényelhet, ha az a vizsgálati program elvégzéséhez 
szükséges.
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A megfelelőség-értékelés
A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie azt, hogy értékelhető legyen a 
termék megfelelősége az irányelv követelményeinek.

A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia:

• a műszaki dokumentációt, 

• ellenőriznie kell, hogy a típust a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották, 

• és azonosítania kell azokat az elemeket, amelyeket a rá vonatkozó szabványok előírásainak 
megfelelően terveztek 

• valamint azokat, amelyeket nem e szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően 
terveztek. 

• El kell végeznie vagy végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges teszteket annak 
az ellenőrzésére, hogy azokban az esetekben, amikor az említett szabványokat nem 
alkalmazták, a gyártó által elfogadott megoldás kielégíti-e az irányelv alapvető 
követelményeit. 

• El kell végeznie vagy végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat annak az ellenőrzésére, hogy 
amikor a gyártó kiválasztotta a megfelelő szabványokat, azokat valóban alkalmazta-e.

Ha a típus megfelel az irányelv követelményeinek, akkor a kijelölt szervezetnek EK-
típusvizsgálati tanúsítványt kell kiadnia a kérelmező számára. A tanúsítványnak tartalmaznia kell 
a gyártó nevét és címét, a vizsgálat végeredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit 
és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat. 121



A megfelelőség-értékelés

C Modul. Belső gyártásellenőrzésen alapuló megfelelőségi nyilatkozat a 
típusnak való megfelelésről

Ennél a modulnál a gyártó vagy annak a Közösségben elfogadott 
meghatalmazott képviselője biztosítja és kinyilatkoztatja, hogy a vonatkozó 
termék megfelel az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és 
kielégíti a rávonatkozó irányelv követelményeit. A gyártónak vagy a 
Közösségben elfogadott meghatalmazott képviselőjének a termék minden 
egyes darabján fel kell tüntetnie a CE jelölést és írásos megfelelőségi 
nyilatkozatot kell kiadnia.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a megfelelőségi 
nyilatkozatot legalább 10 évig meg kell őriznie attól az időponttól kezdve, 
amikor az utolsó terméket kibocsátották.

122



A megfelelőség-értékelés

C1 Modul. Belső gyártásellenőrzésen plusz a kijelölt szerv által végzett 
termékvizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozat a típusnak való 
megfelelésről

• A gyártónak vagy a gyártó megbízottjának minden egyes gyártott terméken egy 
vagy több tesztet egy vagy több szempont alapján el kell végeznie. A vizsgálatokat 
egy, a gyártó által kiválasztott kijelölt szervezet felelősségére kell elvégezni. A 
kijelölt szervezet felelősségére a gyártónak a gyártási folyamat során fel kell 
vinnie a kijelölt szervezet azonosító számát.Vagy:

• A gyártó által kiválasztott kijelölt szervezetnek véletlen időközönként el kell 
végeznie vagy végeztetnie a termék ellenőrzését. A kijelölt szervezet által a 
helyszínen kiválasztott megfelelő mintát meg kell vizsgálni a megfelelő 
szabványokban előírt alkalmas tesztekkel vagy egyenértékű tesztekkel 
megfelelően ellenőrizni kell a terméknek az irányelv követelményeinek való 
megfelelőségét.

A kijelölt szervezet felelősségére a gyártónak a gyártási folyamat során fel kell vinnie 
a termékre a kijelölt szervezet azonosító számát.
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A megfelelőség-értékelés

D Modul. A termelési folyamat minőségbiztosításán alapuló megfelelőségi 
nyilatkozat a típusnak való megfelelésről

Ennél a modulnál a gyártó biztosítja és kinyilatkoztatja, hogy a vonatkozó 
termék megfelel az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és 
kielégíti a rávonatkozó irányelv követelményeit. A gyártónak vagy a 
Közösségben elfogadott meghatalmazott képviselőjének a termék minden 
egyes darabján fel kell tüntetnie a CE jelölést és írásos megfelelőségi 
nyilatkozatot kell kiadnia. A CE jelölést annak a kijelölt szervnek az azonosító 
jelével kell kiegészíteni, amely felelős az EK felügyelet ellátásáért.

A gyártónak a gyártáshoz, a végtermék ellenőrzéshez és az előírt 
vizsgálatokhoz jóváhagyott minőségügyi rendszert kell alkalmaznia, és azt a 
megfelelő felügyeletnek kell alávetnie.
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A megfelelőség-értékelés

A gyártónak az általa kiválasztott kijelölt szervezethez kérelmet kell 
benyújtania a szóban forgó termékek vonatkozásában a minőségügyi 
rendszere értékelésére. A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kérdéses termékcsoportra vonatkozó minden lényeges információt,

- a minőségügyi rendszerre vonatkozó információt,

- ha alkalmas, a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK 
típusvizsgálati tanúsítvány egy másolatát.

A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfelelnek 
az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és kielégítik a rájuk 
vonatkozó irányelv követelményeit.

A kijelölt szervezetnek értékelnie kell a minőségügyi rendszert annak 
meghatározása céljából, hogy az kielégíti-e a követelményeket. (Ez feltételezi 
azt, hogy a rendszer megfelel azoknak a követelményeknek, amelyeket a 
rávonatkozó harmonizált szabványok írnak elő).

125



A megfelelőség-értékelés

• A gyártónak teljes felelősséget kell viselnie a minőségügyi rendszer 
jóváhagyott formájából származó kötelezettségek teljesítéséért és azt olyan 
állapotban kell fenntartania, hogy helyesen és hatékonyan működjön.

• A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a minőségügyi rendszert 
jóváhagyó kijelölt szervezetet állandó jelleggel tájékoztatnia kell a 
minőségügyi rendszeren végrehajtott minden tervezett változtatásról.

• A kijelölt szerv hatáskörében ellátott felügyelet célja annak a biztosítása, 
hogy a gyártó teljes mértékben eleget tesz a jóváhagyott minőségügyi 
rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek.

• A gyártónak el kell tűrnie, hogy felügyelet és tesztek elvégzése céljából a 
kijelölt szervezet beléphessen a gyártó telephelyére, raktárába és a kijelölt 
szervezet rendelkezésére kell bocsátania a szükséges információt.

D1 Modul. A termelési folyamat minőségbiztosításán alapuló megfelelőségi 
nyilatkozat.
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A megfelelőség-értékelés

E Modul. A végtermék ellenőrzésének és vizsgálatának 
minőségbiztosításán alapuló megfelelőségi nyilatkozat a típusnak való 
megfelelésről

Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó biztosítja és 
kinyilatkoztatja, hogy a vonatkozó termékek megfelelnek az EK 
típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és kielégítik a rájuk vonatkozó 
irányelv követelményeit. A gyártónak vagy a Közösségben elfogadott 
meghatalmazott képviselőjének a termék minden egyes darabján fel kell 
tüntetnie a CE jelölést és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadnia. A CE 
jelölést annak a kijelölt szervnek az azonosító jelével kell kiegészíteni, amely 
felelős az EK felügyelet ellátásáért.
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A megfelelőség-értékelés

A gyártónak a gyártáshoz, a végtermék ellenőrzéshez és az előírt 
vizsgálatokhoz jóváhagyott minőségügyi rendszert kell alkalmaznia, és azt a 
megfelelő felügyeletnek kell alávetnie.

A gyártónak az általa kiválasztott kijelölt szervezethez kérelmet kell 
benyújtania a szóban forgó termékek vonatkozásában a minőségügyi 
rendszere értékelésére. A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kérdéses termékcsoportra vonatkozó minden lényeges információt,

- a minőségügyi rendszer dokumentációját,

- ha alkalmas, a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK 
típusvizsgálati tanúsítvány egy másolatát.
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A megfelelőség-értékelés

A minőségügyi rendszer keretében minden egyes terméket meg kell 
vizsgálni, és el kell végezni a megfelelő szabványok szerinti teszteket abból a 
célból, hogy biztosított legyen a termék megfelelősége a rávonatkozó 
irányelv követelményeinek. A minőségügyi rendszer dokumentációjának 
biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és 
feljegyzések egységes értelmezését.

A kijelölt szervezetnek értékelnie kell a minőségügyi rendszert annak 
meghatározása céljából, hogy az kielégíti-e a megfelelő követelményeket. Ez 
azt tételezi fel, hogy a rendszer megfelel azoknak a követelményeknek, 
amelyeket a rávonatkozó harmonizált szabványok írnak elő.

A gyártónak teljes felelősséget kell viselnie a minőségügyi rendszer 
jóváhagyott formájából származó kötelezettségek teljesítéséért és azt olyan 
állapotban kell fenntartania, hogy helyesen és hatékonyan működjön.
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A megfelelőség-értékelés

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a minőségügyi rendszert 
jóváhagyó kijelölt szervezetet állandó jelleggel tájékoztatnia kell a 
minőségügyi rendszeren végrehajtott minden tervezett változtatásról.

A kijelölt szerv hatáskörében ellátott felügyelet célja annak a biztosítása, 
hogy a gyártó teljes mértékben eleget tesz a jóváhagyott minőségügyi 
rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek.

A gyártónak el kell tűrnie, hogy felügyelet és tesztek elvégzése céljából a 
kijelölt szervezet beléphessen a gyártó telephelyére, raktárába és a kijelölt 
szervezet rendelkezésére kell bocsátania a szükséges információt.

E1 Modul. A végtermék ellenőrzésének és vizsgálatának 
minőségbiztosításán alapuló megfelelőségi nyilatkozat.
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A megfelelőség-értékelés

F Modul. A termék hitelesítésén alapuló megfelelőségi nyilatkozat a 
típusnak való megfelelésről

Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó, vagy a Közösségben 
elfogadott meghatalmazott képviselője ellenőrzi és bizonylatolja, hogy a 
termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és 
kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit.

A gyártónak a termék minden egyes darabján fel kell tüntetnie a CE jelölést 
és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie.

A kijelölt szervezetnek el kell végeznie az alkalmas vizsgálatokat és teszteket 
annak az ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e az irányelv 
követelményeinek, a gyártó által kiválasztott akár minden darabos 
vizsgálattal, akár statisztikai alapon.
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A megfelelőség-értékelés

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a megfelelőségi 
nyilatkozat másolatát az utolsó termék legyártásától számított 10 éves 
időtartamon belül meg kell őriznie.

Hitelesítés minden darabos termékvizsgálattal

A termék minden darabját egyedileg kell megvizsgálni és el kell végezni a 
megfelelő szabványokban közölt teszteket vagy azokkal egyenértékű 
teszteket annak az igazolására, hogy a termékek megfelelnek az EK 
típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és kielégítik a rájuk vonatkozó 
irányelv követelményeit.

A kijelölt szervezetnek fel kell vinnie vagy vitetnie a termék minden egyes 
darabjára a saját azonosító jelét és az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó, 
írásos megfelelőségi bizonyítványt kell kiadnia.
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A megfelelőség-értékelés

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének biztosítania kell annak a 
lehetőségét, hogy kérésre be tudja mutatni a kijelölt szervezet megfelelőségi 
nyilatkozatát.

Statisztikai (mintavételes) hitelesítés

• A gyártónak a termékeit homogén tétel formájában kell bemutatnia és 
meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak a biztosítására, hogy a 
gyártási folyamat biztosítsa az összes gyártott tétel homogenitását.

• Az összes terméknek homogén tétel formájában kell rendelkezésre állnia. 
Minden egyes tételből véletlenszerű mintát kell vételezni. A mintába 
került termékeket egyedileg kell megvizsgálni, és el kell végezni a 
megfelelő szabványokban közölt teszteket, vagy azokkal egyenértékű 
teszteket annak az igazolására, hogy a termékek kielégítik a rájuk 
vonatkozó irányelv követelményeit függetlenül attól, hogy a tételt 
átveszik vagy elutasítják.
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A megfelelőség-értékelés
Statisztikai (mintavételes) hitelesítés

• A tétel elfogadása esetén a kijelölt szervezetnek a termék minden egyes darabjára fel 
kell vinnie a saját azonosító jelét és az elvégzett tesztek megfelelőségére vonatkozó 
írásos bizonyítványt kell kiadnia. A tétel minden egyes darabja forgalomba hozható, 
kivéve a mintában talált azokat a példányokat, amelyek nem megfelelőnek 
bizonyultak.

• Ha egy tétel elutasításra kerül, akkor a kijelölt szervezetnek vagy az illetékes 
hatóságnak megfelelő intézkedéseket kell tennie annak a megakadályozására, hogy a 
tételt forgalomba hozzák. Ha gyakran kerülnek tételek elutasításra, akkor a kijelölt 
szervezet felfüggesztheti a statisztikai hitelesítést.

• A gyártó a kijelölt szervezet felelősségére ez utóbbi azonosító jelét a gyártási 
folyamatban is felviheti a termékre.

• A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének biztosítania kell azt a lehetőséget, 
hogy kérésre a kijelölt szervezet megfelelőségi bizonyítványát rendelkezésre tudja 
bocsátani.

F1 Modul. A termék hitelesítésén alapuló megfelelőségi nyilatkozat
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A megfelelőség-értékelés

G Modul. Az egyedi hitelesítésen alapuló megfelelőségi nyilatkozat.

• Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó biztosítja és deklarálja, hogy a 
megfelelőségi bizonyítvánnyal kiadott termék megfelel a rávonatkozó irányelv 
követelményeinek. A gyártónak vagy a Közösségben elfogadott megbízott 
képviselőjének a termékre fel kell vinnie a CE jelölést és megfelelőségi nyilatkozatot 
kell tennie.

• A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia az egyedi terméket, és el kell végeznie a 
megfelelő szabványokban előírt teszteket vagy azokkal egyenértékű teszteket abból a 
célból, hogy biztosítsa a termék megfelelőségét a rávonatkozó irányelv 
követelményeinek.

• A kijelölt szervezetnek a jóváhagyott termékre fel kell vinnie vagy vitetnie a saját 
azonosító számát, és megfelelőségi bizonyítványt kell kiadnia az általa elvégzett 
tesztekről.

• A műszaki dokumentációnak az a célja, hogy lehetővé tegye a direktíva 
követelményeinek való megfelelés értékelését, és hogy a termék tervezését, 
gyártását és működését ismertesse.

135



A megfelelőség-értékelés

H Modul. A teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőségi nyilatkozat

Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó biztosítja és deklarálja, 
hogy a szóban forgó termék kielégíti a rávonatkozó irányelv követelményeit. 
A gyártónak vagy a Közösségben elfogadott meghatalmazott képviselőjének 
fel kell vinnie minden egyes termékre a CE jelölést és írásos megfelelőségi 
nyilatkozatot kell kiadnia. A CE jelölést a felügyeletért felelős kijelölt 
szervezet azonosító jelének kell követnie.

A gyártónak a tervezéshez, a gyártáshoz és a végtermék ellenőrzéshez és 
teszteléshez jóváhagyott minőségügyi rendszert kell működtetnie, és azt 
megfelelő felügyeletnek kell alávetnie.

A gyártónak kérelmet kell benyújtania a minőségügyi rendszere kijelölt 
szervezet által történő értékeléséhez.
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A megfelelőség-értékelés

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett termékcsoportra vonatkozó megfelelő információt,

- a minőségügyi rendszer dokumentációját.

A minőségügyi rendszernek biztosítania kell azt, hogy a termékek 
megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.

A gyártó által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést írott 
politikák, eljárások és utasítások formájában rendszeresen és rendezetten 
kell dokumentálni. A minőségügyi rendszer dokumentációjának biztosítania 
kell a minőségpolitikák és eljárások, úgymint a minőségügyi programok, 
tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.
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A megfelelőség-értékelés

A kijelölt szervezetnek értékelnie kell a minőségügyi rendszert annak 
meghatározása céljából, hogy az kielégíti-e a megfelelő követelményeket. Ez 
azt tételezi fel, hogy a rendszer megfelel azoknak a követelményeknek, 
amelyeket a rávonatkozó harmonizált szabványok írnak elő.

A gyártónak teljes felelősséget kell viselnie a minőségügyi rendszer 
jóváhagyott formájából származó kötelezettségek teljesítéséért és azt olyan 
állapotban kell fenntartania, hogy helyesen és hatékonyan működjön.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a minőségügyi rendszert 
jóváhagyó kijelölt szervezetet állandó jelleggel tájékoztatnia kell a 
minőségügyi rendszeren végrehajtott minden tervezett változtatásról.
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A megfelelőség-értékelés

A kijelölt szervezetnek értékelnie kell a javasolt változtatásokat, és el kell 
döntenie, hogy a módosított minőségügyi rendszer ki fogja-e elégíteni az 
előírt követelményeket, vagy újabb értékelésre van-e szükség.

A kijelölt szerv hatáskörében ellátott felügyelet célja annak a biztosítása, 
hogy a gyártó teljes mértékben eleget tesz a jóváhagyott minőségügyi 
rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek.

A gyártónak el kell tűrnie, hogy felügyelet és tesztek elvégzése céljából a 
kijelölt szervezet beléphessen a gyártó telephelyére, raktárába és a kijelölt 
szervezet rendelkezésére kell bocsátania a szükséges információt.
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A megfelelőség-értékelés

H1 Modul. A teljes minőségbiztosításon plusz a tervdokumentáció 
vizsgálatán alapuló megfelelőségi nyilatkozat.

A gyártónak a tervezés vizsgálatára kérelmet kell benyújtania valamelyik 
kijelölt szervezethez.

A kérelemnek lehetővé kell tennie a termék tervezésének, gyártásának és 
működésének az egységes értelmezését és az irányelv követelményeinek 
való megfelelőség értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a műszaki tervezési specifikációt, beleértve az alkalmazott szabványokat is,

- a szabványok megfelelőségére vonatkozó szükséges támogató 
bizonyítékokat, különösen akkor, ha a vonatkozó szabványokat nem teljes 
körűen alkalmazták.
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A megfelelőség-értékelés

• A támogató bizonyítékok között meg kell adni a gyártó megfelelő 
laboratóriuma által végzett vagy általa végeztetett vizsgálatok eredményeit.

• A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és ha a tervezés 
kielégíti a rávonatkozó irányelv követelményeit, akkor a kérelmező részére ki 
kell adnia az EK tervezés-vizsgálati tanúsítványt. A tanúsítványnak 
tartalmaznia kell a vizsgálati feltételeket, az érvényességének a feltételeit, a 
jóváhagyott tervezés szükséges azonosító adatait, és ha alkalmazható, akkor a 
termék működésének a leírását.

• A kérelmezőnek folyamatosan tájékozatnia kell az EK tervezés-vizsgálati 
tanúsítványt kiadó kijelölt szervezetet a jóváhagyott tervezés változtatásairól. 
A jóváhagyott tervezés módosításainak kiegészítő jóváhagyását kell kérni az 
EK tervezés-vizsgálati tanúsítványt kiadó kijelölt szervezettől, ha a 
módosítások befolyásolhatják az irányelv követelményeinek való 
megfelelőséget vagy a termék használatának előírt feltételeit.

• Ezt a kiegészítő jóváhagyást az eredeti EK tervezés-vizsgálati tanúsítvány 
kiegészítése formájában adják meg. 141



Mi a különbség a hitelesítés és a 
kalibrálás között?

hitelesítés kalibrálás

a jog eszközei által szabályozott (hatósági) 
tevékenység

nem hatósági tevékenység

mérésügyi hitelesítést csak az MKEH (volt OMH) 
végezhet

mérőeszközöket bárki kalibrálhat

hitelesíteni a jogszabály által meghatározott 
mérőeszközöket kell

kalibrálni bármely eszközt lehet, ha a 
visszavezetettségét igazolni szükséges

a hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a 
mérőeszköztípusra vonatkozó hitelesítési engedély 

megléte

a kalibrálásnak nincs engedélyezési 
előfeltétele

a (sikeres) hitelesítést tanúsító jel (hitelesítési 
bélyeg, plomba stb.) és/vagy hitelesítési 

bizonyítvány tanúsítja

a kalibrálás eredményeként kalibrálási 
bizonyítvány készül

a hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum és 
meghatározott időtartamig érvényes

a kalibrálási bizonyítvány nem hatósági 
dokumentum és nincs érvénytartama

a hitelesítést jogszabályban előírt időközönként 
meg kell ismételni

a kalibrálás megújításáról a tulajdonos saját 
hatáskörében és saját felelősségére dönt
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Mely mérőeszköz-fajtákat kötelező 
hitelesíttetni?

• Azokat a mérőeszközöket (és azokban az 
alkalmazásokban) kötelező hitelesíttetni, 
amelyek szerepelnek a mérésügyi törvény 
végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) 
Korm. rendelet 2. mellékletében. Részletes 
táblázat a http://mkeh.gov.hu/meresugy/kot
elezo_hitelesitesu oldalon található.
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A hitelesség időbeli érvényessége

1/ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet alapján a hitelesítés érvényességi időtartamát a 
mérésügyi hatóság a mérőeszköz használati körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 
2. számú mellékletben előírtaktól eltérően is meghatározhatja.

2/ A hitelesítés négyéves, vagy azt meghaladó érvényességének időtartama azon a napon 
jár le, amelyik nap az érvényességi időtartam záró évének utolsó napja.

3/ A hitelesítés négy évet el nem érő érvényességének időtartama a hitelesítéstől 
számított azon a napon jár le, amely a számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.

4/ A mérőeszköz hitelesítése - függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy 
sem - érvényét veszti, ha
a) a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt,
b) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült, vagy a hitelesítési 
bizonyítványt megváltoztatták,
c) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették,
d) a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai
jellemzőit befolyásolhatta,
e) a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.
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Melyek a magyar "hitelesítési" 
jelek?

A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy 
hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény 
végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete írja le.

A törvényes nemzeti hitelesítést tanúsító jelek:

Körbe foglalt Szent Koronát, két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegyét és 
alatta középen a hitelesítő egyéni jelölését tartalmazó fémzár (plomba), illetve 
bélyegző,
Fekvő téglalapba zárt Szent Korona, mellette az " MKEH" felirattal és az alatt egyedi 
azonosító jelöléssel ellátott öntapadó matrica. A téglalap körül - tájékoztatás céljából 
- a hitelesítés évének két utolsó számjegye és a hitelesítés hónapja is feltüntethető.
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Hogyan állapítható meg egy mérőeszközről, 
hogy rendelkezik-e közösségi 
típusjóváhagyással?
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Mi az európai közösségi első 
hitelesítés tanúsító jel?
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Hol tekinthetők meg a Metrológiai Hatóság 
nemzetközileg elfogadott mérési 
képességei?

A nemzeti mérésügyi intézmények (NMI) mérési 
eredményeinek kölcsönös elfogadhatósága fontos 
követelmény a tudomány, az ipar és a fogyasztóvédelem 
szempontjából. Az NMI-ik szakterületenként megállapított, 
minőségirányítási rendszerrel és nemzetközi összehasonlító 
mérésekkel alátámasztott mérési képességi, regionális és 
globális egyeztetés után , a CIPM MRA egyezmény 
mellékleteként, nyilvános 
adatbázisban (CMC) találhatók meg. Magyarország aláírója 
a CIPM MRA egyezménynek így a Metrológiai Hatóság mint 
388 elismert mérési képessége is szerepel a Nemzetközi Súly-
és Mértékügyi Hivatal által fenntartott angol nyelvű CMC 
adatbázisban. 
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Mit jelent a CE-Megfelelőségi 
jelölés?
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Mit jelent a CE-Megfelelőségi 
jelölés?
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Mit jelent a CE-Megfelelőségi 
jelölés?

151



METROLÓGIA A

GYAKORLATBAN



Miért mérünk?
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Q a fő termelő folyamat technológiai jellemzőit,

Q a segédfolyamatok jellemzőit (pl. energia-ellátás,  karbantartás, 

alapanyag minősége),

Q a termék paramétereit előállítása során sokszor,

Q értékmegőrzés céljából (élet-, egészség-, vagyon-, környezetvédelem),

Q a megfelelőség igazolásához,

Q esetleg a fejlesztéshez (kutatáshoz ?),

Q a mennyiségi elszámoláshoz 

Navigare necesse est - Messure necesse est!  

MÉRNI is MUSZÁJ!

Miért mérünk?
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Mérés: Műveletek összessége, amelyek célja egy 
mennyiség értékének a meghatározása.

A mérés a gyártófolyamatban:
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igen

Gyártási
folyamat

Meg-
felelt az érték
a követelmé-

nyeknek
?

Mérés

Beavatkozás
nem

Megbízható?

DÖNTÉS

Miért mérünk?



Vizsgálat típusok
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Vizsgálat

objektívSzubjektív

Vizsgálat észleléssel

Szemrevételezés, összehasonlítás

Idomszer Mérőeszköz



Folyamatszemléletű megközelítés a 
mérés során
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Ember Módszer

MérőeszközKörnyezet

Termék:
a mérési 

eredmény

Anyag



Minden mérési eredmény kisebb nagyobb hibát tartalmaz, ezért a 
mérendő mennyiség  valódi értékét teljes biztonsággal nem lehet 
meghatározni. 

A mérés során természetesen arra kell törekedni, hogy a valódi érték 
legjobb becslését  megtaláljuk.

A legjobb becsléssel meghatározott értéket helyes értéknek 
nevezzük. 

Ha a mérési hiba kicsi, akkor az esetleg elhanyagolható. Ha túl nagy 
a mérés hibája, akkor esetleg egy jobb mérési módszer 
alkalmazásával érhetjük el a kívánt pontosságot. 

Mérési hibák 
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De mikor nagy és mikor elhanyagolható egy mérés hibája?

Egyáltalán hogyan becsülhető meg a mérési hiba nagysága?

Ahhoz, hogy egy mérés során a helyes értéket meg tudjuk 
határozni, és a hiba nagyságát jól becsülve a fenti kérdésekre válasz 
tudjunk, közelebbről

meg kell ismerni a mérési hibák eredőit és jellemzőit.

Mérési hibák 
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Rendszeres hiba

Rendszeres hibáknak azokat a hibákat nevezzük, amelyek nagysága 
és előjele meghatározható, amelyekkel így a mérési eredményt 
pontosítani lehet.

A rendszeres hibák felismerése, a hibák nagyságának és előjelének 
megállapítása - a mérőberendezések rendszeres hitelesítése mellett 
- figyelmet és szakértelmet igényel.. 

A mérési hibák csoportosítása 
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Véletlen hiba
Véletlen hibáknak azokat a hibákat nevezzük, amelyeknek a pontos 
értékét nem tudjuk meghatározni, sőt időben is mutathatnak 
változó hatást, ezért az általuk létrehozott
mérési hiba nagysága is és előjele is (adott határok között) 
megváltozhat.

A véletlen hibák nagyságát és előjelét nem ismerjük.
De a véletlen hibáknak is konkrét okai vannak, ezeket az okokat 
nem ismerjük, vagy nem tudjuk kiküszöbölni. 

A mérési hibák csoportosítása 
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A véletlen hibákat egy olyan ±σ szélességű intervallummal lehet 
megadni, amelyben az általunk előírt valószínűséggel (a 
mérőrendszer elemzések során legtöbbször 95%-os valószínűséggel) 
benne van a véletlen hibától mentes valódi érték.

Ezt az intervallumot megbízhatósági intervallumnak, vagy 
konfidencia intervallumnak nevezik.

xg

A mérési hibák csoportosítása 
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A mindenkori mért érték xi és a helyes érték xh közötti különbség 
a méréseredmény abszolút hibája /Hi/. 

(mérési)hiba = mért érték – helyes érték

h = ymért – yhelyes

Az abszolút hiba lehet pozitív vagy negatív. Pozitív hibáról 
beszélünk, ha a mért érték nagyobb, mint a helyes érték. 

A mérési hiba számítása 
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Helyes érték: etalonnal mért vagy reprodukált érték

A helyes érték hibája olyan kicsi, hogy elhanyagolható

Helyes érték lehet a :

- munkadarabnak, mintának vagy mesterdarabnak   a   

laboratóriumban meghatározott értéke a gyártó-sori mérés 

ellenőrzéséhez

- az etalon gyári specifikációjában vagy bizonyítványában megadott 

érték   

A mérési hiba számítása 
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Ha a mérési hibát a mérendő mennyiségre vonatkoztatjuk, akkor 
azt relatív - vagy viszonylagos hibának nevezzük. 

relatív hiba = hiba / helyes érték

hr = h / yhelyes

A relatív hibának van előjele de nincs egysége és dimenziója 
(egysége egy). A relatív hiba megadható %-ban, ‰-ben, ppt-ben, 
ppm-ben és ppb-ben.

Egy mikrométer kalibrálásakor a 0,1 mm-nél talált hiba 3 μm. Mekkora a relatív 
hibája?

A mérési hiba számítása 
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véletlen hiba rendszeres hiba

hv hs

leírás valószínűség- kalibrálás

jellemzés számítás etalonnal

matematikai

statisztika

figyelembe szóráselemzés, korrekció,

vétel mérésismétlés, a mérés

átlagképzés egyenletének

javítása

A mérési hibák  figyelembevétele 
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A MÉRÉSI HIBA OKAI
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PÉLDÁUL:

- fém munkadarab hőmérséklete hosszméréskor

- munkadarab felületének tisztasága hosszméréskor 

- huzat mérlegeléskor

- erős mágneses tér (nagyáramú kábel közelében) 

- Stb.

- …

Befolyásoló és zavaró mennyiségek
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A befolyásoló mennyiség olyan, széleskörű megállapodással 

elfogadott értékre

- amelyre átszámítva közlik a mért értéket, vagy

- az eltérésből adódó hibát elhanyagolhatónak tartják.

Referencia értékek például:

- 20 °C gépipari hosszmérések esetén

- tengerszintre átszámított légnyomás

- gáztechnikai normál állapot

Befolyásoló mennyiségek 
referencia értékei 
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A befolyásoló mennyiség olyan tartománya, amelyben a befolyásoló 

mennyiség úgy változhat, hogy az csak elhanyagolható hibát illetve 

mérési bizonytalanság növekedést okoz

Például:

- (20 +/-2) °C környezeti hőmérséklet

- 0,1 N ≤ F ≤ 0,5 N mérőerő

A befolyásoló mennyiség referencia 
tartománya 
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A zavaró mennyiség olyan tartománya, amelyben az úgy változhat

- hogy csak elhangolható hibát illetve mérési bizonytalanság 
növekedést okoz és

- nem okozza a (mérő)eszközök és a mérendő objektum

károsodását

Például: max. 65 % relatív nedvességtartalom.

(Shanghaiban ne ☺ )

Zavaró mennyiség megengedett 
tartománya
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- A befolyásoló mennyiségek referencia tartományainak és a zavaró 
mennyiségek megengedett tartományainak együttese

- Referencia feltételek esetén a mérési bizonytalanság

minimális

Használati (üzemi) feltételek

- A referencia feltételeknél kevésbé szigorú olyan

feltételek, amelyek esetén a mérési bizonytalanság nagyobb

mint referencia feltételek esetén, de még specifikálható.

Referencia és használati feltételek 

172



Kalibrálás, hitelesítés 
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• Kalibrálás: A kalibrálás azoknak a műveleteknek az 
összessége, amelyekkel (meghatározott feltételek mellett) 
megállapítható az összefüggés a mérőeszköz vagy a 
mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérendő 
mennyiségnek mértékkel vagy anyagminta által 
megtestesített, vagy használati etalonnal megvalósított 
(helyes) értéke között. 

• Hitelesítés: Joghatással járó mérés csak a mérési feladat 
elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel (hiteles 
anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött 
mérőeszközzel végezhető. 
A Magyarországon kötelező hitelesítésű eszközöket a módosított 127/1991. (X. 9.) 
Korm. rendelet 2. sz. melléklete sorolja fel.
A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő 
végezhet.



MÉRŐRENDSZEREK



Folyamatban észlelt szórás 
összetevői

175

σ2
szórás= σ2

tényleges+ σ2
mérőrendszer

A megfigyelt szórás a 
folyamatban

A folyamat 
tényleges 

szórása

A mérőrendszerből 
adódó szórás

Ettől együttesen függ a folyamatképesség!



Ha a mérőrendszer szórása kicsi
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A megfigyelt 

szórás a 

folyamatban

A folyamat 

tényleges 

szórása

A mérőrendszerből 

adódó szórás



Mérőrendszer jellemzők: 1 
.Felbontás 
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1. Felbontás (discrimination,resolution, readability)

1.1 A mérőeszköz osztásértéke vagy annak 1/2-ed része (esetleg 1/n-
ed része)

1.2 A bemenőjel legkisebb változása, amely a kimenőjel egyértelmű 
változását okozza

1.3 Kiindulás: %RE < 5%

1.4 Az R&R vizsgálatból kiadódó

ndc legalább öt kell legyen. 



Rendszeres hiba vagy torzítás: (Bias) Valamely mérendő mennyiség
azonos feltételek között végzett (elméletileg végtelen) sok méréséből
képzett középérték és a mérendő mennyiség valódi értékének a
különbsége.

Bias

xmxg

Rendszeres hiba (Torzítás, Bias) 
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Az átlag tapasztalati szórása

179

Q Standard bizonytalanság u(xi):

Egy mérés eredményének a bizonytalansága szórásként 

kifejezve.

n

xs
xs i )(

)( 



Azonos mérendő mennyiség azonos körülmények
(megismételhetőségi feltételek) között megismételt mérései
során kapott eredmények közötti egyezés mértéke (MSA:

Equipment Variation = EV).

A megismételhetőségi feltételek:
• azonos mérési módszer,

• azonos mérési hely,
• azonos mérőszemély
• rövid időtartamon belüli
• azonos mérőeszköz, mérések
• azonos  használati és környezeti feltételek, 

Az Ismételhetőség szórása
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QA mérési eredményhez társított paraméter, amely a 
mérendő mennyiségnek megalapozottan 
tulajdonítható értékek szóródását jellemzi.

181

UX 

Mérési bizonytalanság



Megjegyzés:

A mérési bizonytalanság egy becslés, amely azt az értéktartományt jellemzi, 

amelyben a mérendő mennyiség valódi értéke benne fekszik.

A mérési bizonytalanságnak általában több összetevője van. Ezek közül 

néhány a mérési sorozatok eredményeinek statisztikai eloszlása alapján 

becsülhető és a tapasztalati szórásokkal jellemezhetők. Más összetevők 

amelyek úgyszintén jellemezhetők a szórásokkal, a tapasztaltra, vagy egyéb 

információkra támaszkodnak és feltételezett valószínűség-eloszlások alapján 

kiértékelhetők.
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Mérési bizonytalanság



Kiterjesztett bizonytalanság U:
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Az eredő standard szórás adott valószínűség szinten meghatározott 
értéke.

Az EA-4/02 szerint k=2 kiterjesztési tényezővel kell megadni a 
kiterjesztett bizonytalanságot, amely körülbelül 95 % valószínűségi 

szintnek felel meg.

 yukU 



A standard mérési bizonytalanság 
meghatározása

184

Q Az autóipari gyakorlatban célszerűen egy olyan egyszerűbb 

módszert kellett választani, hogy a nagy mennyiségű mérési 

feladatot hosszadalmas számítás és magas szintű matematikai 

tudás nélkül lehessen minősíteni

Q A mérési bizonytalanság meghatározásának módja a GUM-ban

matematikailag pontosan le van írva.



A eljárás

kísérlet

B eljárás

tapasztalat

C eljárás

számítás

Standard mérési bizonytalanság

Kiterjesztett mérési bizonytalanság

GUM szerinti eljárás
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GUM SZERINTI ELJÁRÁS
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A eljárás

-kísérlet

A mérési folyamat matematikai 

modellezése

B eljárás 

-tapasztalat

Standard mérési bizonytalanság

Kiterjesztett mérési bizonytalanság



A mérési folyamat analízise, a
bizonytalansági komponensek megnevezése

A standard bizonytalanságok kiszámítása

Az eredő bizonytalanság meghatározása

A kiterjesztett mérési bizonytalanság
meghatározása

1

2

3

4

1, 2, ..., n

)x(u i





n

1i

2

i )x(u)y(u

u(y) k  u

A mérési bizonytalanság 
meghatározása a VDA 5 szerint
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A-módszer:

elvégzett mérések statisztikai kiértékelésével. 

A mérési adatokból (n  25!) szórást számolunk.

B-módszer:

ismert standard vagy kiterjesztett mérési bizonytalanságból

ismert határértékből (pl. mérőeszköz hibahatárából)

számításos úton.

A standard mérési bizonytalanság 
meghatározása
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• egy mintából számított szórás esetén

u(xA) = Sg vagy esetleg: u(xA) = Rg/d*
2

• több mintából számított szórás esetén

vagy:

• illetve a középérték eltéréséből fakadó szórásnál

A bizonytalansági tényezők meghatározása
„A”-módszer

*

2

g

A
d

R
)u(x 
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n
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s)u(x
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nd

Rg
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g
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s)u(x

vagy:



• a kiterjesztett bizonytalanság megadása esetén:

• határérték (pl. hibahatár) megadása esetén

ahol a: a megadott határérték

b: a jellemző eloszlásfüggvényétől függő szorzó

k

U
)u(xB 

ba)u(xB 

A bizonytalansági tényezők meghatározása
„B”-módszer
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Eloszlás Kép Eloszlási tényező

Háromszög-eloszás 0,4

Normál-eloszlás 0,5

Egyenletes eloszlás 0,6

U-eloszlás 0,7

+a0

   -a                       0                       +a

         -a                 0                +a

  -a                       0                       +a

-a

Bizonytalanságok meghatározása
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Példa: 

A bizonytalansági összetevők meghatározása a ±a

hibahatárokból

Q felbontás: 10 µm

Q ± a  2 · a = 10 µm  a = 5 µm

Q eloszlásforma: egyenletes  b = 0,6

Q  u = b · a = 0,6 · 5 µm = 3 µm

Q standard mérési bizonytalanság uRes = 3 µm

Bizonytalanságok meghatározása 
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Ember

Környezet

Mért tárgy Módszer

Mérési 
eredmény
és
Mérési 
hiba

Hőmérséklet

Nedvesség

Szennyeződés

Rezgések

Alak-eltérések

Felületi
tulajdonságok
pl. érdesség

Teljesítőképesség

Motiváció

Mérőeszköz

statikus viselkedés

Felbontás

belső (hardware-) kiértékelés

Felépítés
dinamikus viselkedés

Méretek

Tömeg

Mérési stratégia

Kiértékelés

Mérési módszer

Mér. alapelv

A szórás okainak feltárása
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• ukal = kalibrálási bizonytalanság B

• uRes = a mérőkészülék 

felbontóképessége               B

• uBi = rendszeres mérési hiba (Bias) A/B

• uEV = ismétlőképesség        A

• ux = egyéb hatótényezők              A/B

• ukész = készülék- befolyásoló tényező A
• uAV = kezelő –befolyásoló tényező A
• uTemp = hőmérsékleti hatások   B
• uLin = linearitás-hibák                     A
• uy = egyéb befolyásoló tényezők A/B

1

2

3

4

5

Bizonytalansági tényezők
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• ukal = kalibrálási bizonytalanság

• uRes = a mérőkészülék felbontóképessége

• uBi = szisztematikus mérési eltérés

• uEV = ismételhetőség

• ux = egyéb befolyásoló tényezők

2222

Re

2

xEVBiskalPM uuuuuu 

1

2

3

4

5

A „mérőeszköz“ uPM kombinált standard bizonytalansága

Kombinált standard bizonytalanság 
uPM
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Az etalon kalibrálási bizonytalansága a 
kiterjesztett bizonytalanságból

A felbontás bizonytalansága

kal

kal
kal

k

U
u 

Res0,6
2

1
uRes 

Bizonytalansági komponensek
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Az ismétlőképességből fakadó bizonytalanság 
meghatározása:

Q etalon mérése min. 25-ször

Q az értékek szórásának kiszámítása

UEV = Sn

Bizonytalansági komponensek
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A használt mérettartomány legnagyobb torzításából (linearitási 
hiba) fakadó bizonytalanság meghatározása

• minimum 3 etalon

• 2 etalon a tűréshatár ill. a méréshatár közelében (±10%)

• az etalonok 10-szeri megmérése

• a maximális torzítás amax meghatározása

Bizonytalansági komponensek
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amax

maximális

torzítás

vizsgált méréstartomány

Bias=0

uBi = 0,6 · amax

Linearitási hiba
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• Az ismételt mérésben már benne van a 

felbontás

• De: nagy Res felbontásnál és kis sEV

ismételhetőségi szórásnál az eredmény sEV

számára igen bizonytalan

• Ha Res/sEV > 2, akkor a felbontást veszik 

figyelembe sEV ismételhetőségi szórás helyett.

2222

Re

2

xEVBiskalPM uuuuuu 

2222

Re

2

xEVBiskalPM uuuuuu 

1

2

3

4

5

Felbontás kontra ismételhetőség?
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Q felbontás (%)  a tűrés 5% -a

Q jellemzőtűrés T  Tmin

Követelmény:

PP

PM
min

G

u6
T




Ha a követelmények teljesülnek:

a mérőeszköz alkalmazható

0,2  Gpp  0,4-gyel

Alkalmazható a mérőeszköz?
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A mérési folyamat analízise;
a bizonytalansági tényezők megnevezése

A standard bizonytalansági tényezők 
meghatározása az A és/vagy a B módszerrel

Eredő standard bizonytalanság
uPM „mérőeszköz“ 

Kombinált standard bizonytalanság
„mérési folyamat“ uPP

A kiterjesztett mérési bizonytalanság 
meghatározása

1

2

3

4

5

1, 2, ..., n

iB

iA

)x(u

)x(u






n

1i

2
ipm )x(uu






n

1j

2
jpp )x(uu

ppukU 

A mérési bizonytalanság 
meghatározása
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uPM = kombinált standard bizonytalanság

ukész = készülék – befolyásoló tényező

uAV = kezelő – befolyásoló tényező

uTemp = hőmérsékleti hatások

uLin = linearitási hiba

222222

yLinTempAVkészPMPP uuuuuuu 

1

2

3

4

5

A „mérési folyamat“ uPP eredő mérési bizonytalansága

Eredő mérési bizonytalanság uPP
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Q a laboratóriumi körülményektől különböző, konstansnak tekinthető 
hatásokból, mint

✓ a munkadarab hatása a bizonytalanságra

✓ a munkadarab szennyeződött

✓ a mérőkészülék hatása;

Q a változó hatásokból, mint

✓ a mérő személyek hatása

✓ a változó hőmérséklet

✓ a változó páratartalom

Q valamint a hosszú távú változásoktól, mint

✓ elhasználódás

✓ drift

A mérési folyamat bizonytalanságai 
adódhatnak:
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A legtöbb felsorolt hatást méréses úton (A-módszer) lehet meghatározni.

Q a konstans hatásokat az ismétlőképesség meghatározásánál (EV) lehet 
figyelembe venni.

Q A változó hatásokat külön-külön, különböző szinteken kell vizsgálni, és 
az ebből meghatározott reprodukálhatóságból kell a szórást 
kiszámolni.

Figyelem!

A számításoknál célszerű lehet figyelembe venni a már meghatározott 
ismétlőképességből adódó szórástényezőt is!

A mérési folyamat bizonytalanságai
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Hibahatár számítása a hőmérséklet-különbség miatti hosszváltozásra.

Abszolút-mérésre

ahol

L = a mérőeszköz által kijelzett érték

TW = a munkadarab hőmérséklet-eltérése 20oC-tól

TG = a mérőeszköz mérték hőmérséklet-eltérése 20oC-tól

W = a munkadarab hőtágulási tényezője

G = a mérőeszköz-mérték hőtágulási tényezője (pl. üvegmérték)

(A különbségmérésre egy másik képlet alkalmazható!)

uTemp=0,6·FG















WW

GG

ΔTα1

ΔTα1
1LFG

A hőmérséklet befolyásának 
meghatározása
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A mérési folyamat analízise;
a bizonytalansági tényezők megnevezése

A standard bizonytalansági tényezők 
meghatározása az A és/vagy a B módszerrel

Eredő standard bizonytalanság
uPM „mérőeszköz“ 

Kombinált standard bizonytalanság
„mérési folyamat“ uPP

A kiterjesztett mérési bizonytalanság 
meghatározása

1

2

3

4

5

1, 2, ..., n

iB

iA

)x(u

)x(u






n

1i

2
ipm )x(uu






n

1j

2
jpp )x(uu

ppukU 

A mérési bizonytalanság 
meghatározása
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ppukU 1

2

3

4

5

upp

U = 2·upp

+/- U = 2 · U

U kiterjesztett mérési 
bizonytalanság
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Követelmény:

ha gpp  Gpp

ahol: 0,2  Gpp  0,4

A mérési folyamat alkalmas

T

U2
gpp




A mérési folyamat alkalmassága
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Az IT (ISO 286-1) alaptűrés számértékei

Névleges
méret [mm]

IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 ...

-tól -ig alaptűrések [µm] [mm]

- 3 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 0,1 0,14 ...

3 6 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 0,12 0,18 ...

6 10 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 : :

10 18 1,2 2 3 5 8 11 18 : : : :

18 30 1,5 2,5 4 6 9 : :

30 50 1,5 2,5 4 7 :

50 80 2 3 5 :

80 120 2,5 4 6

120 180 3,5 5 :

180 250 4,5 7

250 315 : :

: :

IT tűrés-
osztály

Ajánlott Gpp

határérték

2 – 6 0,4

7 – 10 0,3

11 – 17 0,2

Gpp határérték az ISO 286-1-ből
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Measurement System Analysis

Mérési rendszerek elemzése

Cél: Az MSA célja, hogy irányelveket adjon egy 
mérési rendszer minőségének a megállapításához.  
Elsősorban olyan mérési rendszerekre összpontosít, 
ahol a mérés megismételhető minden egyes 
darabon. 

Mérőeszközfelügyelet / 
Mérőrendszerfelügyelet
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Mérőeszközfelügyelet / 
Mérőrendszerfelügyelet

212

Kijelzés
Referencia-

nagyság

Mérőeszköz

Ember

Mért
munkadarab

Pl. a munkadarab

geometriája

Más-más kezelés,

mérési módszer,

képességek

Etalon

A helyes és a

valós érték

eltérnek

Mérőeszköz-

felügyelet

(Kalibrálás)

Esetleges más,
ható tényezők

Kalibrálási
határ

Mérési folyamat megfelelőség a VDA 5 szerint

Mérőrendszer képességvizsgálat



Mérőrendszer jellemzők (választhatók
az MSA / VDA formális teljesítéséhez):

213

1. Felbontás (resolution)
2. Torzítás (bias)
3. Linearitás
4. Ismétlőképesség (repeatability, EV)
5. Reprodukáló képesség (reproduceability, AV)
6. Cgk
7. GRR
8. R&R (Short range/ Terjedelem módszer)
9. ANOVA
10. Stabilitás

11. Tulajdonított értékek (attributed gauge study)



Az MSA project fázisai: 
0. fázis, a mérőeszköz beszerzési project 
szempontjai

214

• Koncepció kialakítás: a mérés folyamat, ennek 
figyelembevételével kell tervezni. A team megközelítés 
alkalmazandó.

• Karbantartási szempontok megfogalmazása!

• Specifikáció meghatározása.

• Ajánlatok kiértékelése.

• Szükséges dokumentációk meghatározása.

• Kiértékelés a szállítónál, majd a vevőnél.

A rossz gyakorlat: Eső után köpönyeg!



Az MSA project fázisai:a
tesztfolyamat megtervezése

215

• Az elemzési és a kiértékelési  folyamatot meg kell tervezni (elemzés 
módja, a mérőszemélyek köre stb.)

• A kiértékelés során használt minták, mérések, operátorok számát 
előre meg kell határozni

• Az operátorok olyan személyek legyenek, akik a gyártás folyamán is 
használni fogják ill. használják a mérőeszközöket, a gyártási 
körülmények között.

• Az elemzések meghatározott körében a mintákat a gyártási 
folyamatból kell választani úgy, hogy reprezentálják a teljes folyamat 
szórást.

• Az elemzés során humán eredetű szubjektív hatások ne torzítsák az 
eredményeket.



Az MSA project fázisai: az 1. fázis 
vége

216

• Elvégzendők a mérések, a számítások, ezek dokumentálása és az 
értékelés.

• Ezek alapján eldöntendő:
- az elemzés a célnak megfelelt, és a mérő-rendszer jelen 
állapotában a célnak megfelelő, az elemzés során kialakított 
módszer, mint minta„standardizálható”, ekkor következhet a 
második fázis, 

vagy
- az elemzés a célnak megfelelt, de a mérő-rendszer nem, a 
mérőrendszer fejlesztendő, vagy
- az elemzés maga nem megfelelő, fejlesztendő.

Emlékeztető: PDCA, a folyamatos fejlesztés elve. 



A mérőrendszer elemzés fázisai: a 
2. fázis (fennttartás)

217

A második fázis valójában az 1. fázis során kialakított 
(standardizált) eljárás rendszeres ismétlése.

• Milyen gyakran? Változatlan körülmények és  hasonló 
eredmények esetén egyre ritkábban.

• Mikor kell visszatérni az 1. fázisra? Ha a körülmények (pl. 
mérőszemély, környezet, mérő- eszköz, gyártási eljárás, 
termék) változnak, vagy ha az eredmények szignifikánsan 
különböznek.



Mérőrendszer jellemzők: Felbontás

218

Felbontás: discrimination, resolution, readability, 

• A mért mennyiség egységében kell megadni

• A mérőeszköz osztásértéke vagy annak 1/2-ed része (esetleg 
1/n-ed része) lehet

• A bemenőjel legkisebb változása, amely a kimenőjel egyértelmű 
változását okozza

• Kiindulás: nem nagyobb, mint a tűrés tizede és

• nem nagyobb mint a folyamat szórás tizede (esetleg ötöde). 
Nézd meg az SPC terjedelem kártyát, mit jelent, ha csak 2 – 5 
kategória van?

• Az R&R vizsgálatból kiadódó ndc legalább öt kell legyen. 



Mérőrendszer jellemzők:  
Felbontás, példa

219

A mérendő mennyiség (21,3 ± 0,1) mm vastagság. A 
mérőeszközök:

1. indikátorórás mikrométer d = 0,0005 mm,

2. kengyeles mikrométer, d = 0,01 mm,

3. nóniuszos tolómérő, d = 0,1 mm.

A PV még nem ismert. Kiindulásként melyik lehet a 
legmegfelelőbb?



Mérőrendszer jellemzők: Ismétlőképesség
(repeatability, EV, eequipment variation)

220

Ismétlőképesség (repeatability, equipment variation), EV

• Def: a leolvasások szórása, ha ugyanazt a  mennyiséget, ugyanaz a 
személy azonos módon, azonos eszközzel, változatlan 
körülmények között rövid idő alatt többször (sokszor) mérte.

• Jellemzése: a korrigált tapasztalati szórással, vagy az R 
terjedelemből (vagy az átlagos terjedelemből) becsült szórással.

• Önmagában nem/ritkán használatos



Ismétlőképesség (EV)
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(MSA: A mérőeszköz szórása, azaz Equipment Variation = EV):
Azonos mérendő mennyiség azonos körülmények

(megismételhetőségi feltételek) között megismételt mérései
során kapott eredmények közötti egyezés mértéke.
A megismételhetőségi feltételek:
- azonos mérési módszer,
- azonos mérési hely,
- azonos mérőszemély,         
- rövid időtartamon belüli mérések
- azonos mérőeszköz,           
- azonos  használati és környezeti feltételek, 



Mérőrendszer jellemzők:EV és
valószínűség

222

Tartomány = k · EV

ahol K1 a minta elem-számának a 
függvénye.

Normális eloszlás esetén a 
tartomány szélessége a szórásból 
(EV) és a kitűzött valószínűségből 
számítható.

1KREV 

1KREV 



Torzítás, bias, 

(pontosság, becsült rendszeres hiba)
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x

Referencia-
vagy helyes 

érték

Torzítás, bias
• Def.: A vizsgált eszköz 
által mutatott értékek 
átlaga és a referencia-, 
vagy a helyes érték 
különbsége, jele b.

• A torzítás 
meghatározása 
kalibrálás.A mért értékek 

középértéke, 



Mérőrendszer jellemzők: Torzítás
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• A lehetséges ellenőrzések közül akkor válasszuk ezt, ha a műszer 
méréstartományának csak egy kis részében működik.).

-hoz n legalább 10 legyen a mérések száma (ökölszabály)

• A referencia-, vagy a helyes érték mérőszobai, vagy laboratóriumi 
méréssel határozható meg, az etalon vagy    master (referencia) 
reprodukálja, vagy méri azt a torzítás meghatározása során.

• Ökölszabály: a b =      - xhelyes legyen elhanyagolható EV mellett. 
Matematikailag: bias ne különbözzön szignifikánsan nullától.

x

x

x



Mérőrendszer jellemzők:Torzítás, 
példa
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A torzítás vizsgálat alapján megfelelő-e a 
rétegvastagság mérő? ha:

• a mintán (az etalonon) a festékréteg  vastagsága a minta 
gyártója szerint 145 μm,

• a műszerrel mért rétegvastagságok átlaga 157 μm, szórása s = 
9 μm és a mérések száma n = 12 volt.

• t értéke (p = 95 % és n = 12) egyoldalas esetben t = 2,2



Mérőrendszer jellemzők: Torzítás
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A követelmény: stabil mérőrendszer esetén

azaz a torzítás abszolút értéke ne különbözzön nullától 
szignifikánsan.

t a szabadságfokok számából és a kitűzött 95 %-os 
megbízhatósági valószínűségből határozható meg.

n

s
tb 



Mérőrendszer jellemzők: 
Linearitás(i hiba, nemlinearitás)
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m
é
rt

 é
rt

é
k

referencia érték

Elméleti karakterisztika

– – – – – – – – – – – –

Elvben a linearitás 
(linearitási hiba) hiba a 
torzítás változása az 
alkalmazott 
méréstartományban.

Kiegyenlítő egyenes



Mérőrendszer jellemzők: 
Linearitás(i hiba), nemlinearitás
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• A lehetséges ellenőrzések közül akkor válasszuk ezt, ha a 
műszer méréstartományának nagyobb részében működik.

• Ökölszabály: az  b =     - xhelyes különbségek legnagyobbika 
is legyen elhanyagolható EV mellett.

• Matematikailag: a kiegyenlítő egyenes konfidencia 
intervalluma mindenütt tartalmazza (ez felszólító mód) a 
b = 0 értéket (torzitás vizsgálat)!

x



Linearitás meghatározása mester 
darabbal
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• 5 munkadarab, ami reprezentálja a mérési tartományt

• Mérőszobában minden munkadarabra a referencia 
érték

• Minden darabon 12 mérés operátorral, ezek átlaga és 
a referencia közötti különbség kiszámítása

• A linearitás meghatározása számítással vagy 
grafikusan



Linearitás ábrázolása  (Q-DAS)
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A linearitás közelítő 
egyenese

a regressziós egyenes 
99%-os megbízhatósági 
tartománya



Linearitás
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A mérőeszköz-képességindex alapelve
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T = tűrés

4s g

x m

20%-a
A tűrés

0,1  T

x g



Mérőeszköz képesség
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xm xg

Követelmény: Cg, Cgk  1,33 ha n  20

Bias

4·sg

g

gk

g
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T
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2
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2,0



Reprodukálhatóság (AV)
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(MSA: a mérési eredmények reprodukálhatósága a mérő
személytől függő szórás, azaz Appraiser Variation = AV):

Azonos mérendő mennyiség különböző körülmények között

megismételt mérései során kapott eredmények közötti egyezés
mértéke.

A megváltozott körülmények lehetnek:

- a mérési elv, - az alkalmazott etalon,
- a mérési módszer, - a mérési helyszín,
- a mérőszemély, - a használati feltételek,

- az idő, - a mérőeszköz



Reprodukáló-képesség, (reproducibility), 
AV, Appraisers variation
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Reprodukálóképesség ≈

átlagok terjedelme·konstans(kísérlet, operátor)

„A” operátor

„B” operátor

„C” operátor

Def: A mérések átlagainak szórása, amikor 
különböző operátorok ugyanazt a mérőeszközt 
használva egy darabon mérik ugyanazt a jellemzőt, 
azonos körülmények között

Számítható az átlagok terjedelméből, de 
figyelembe kell venni az EV járulékát.

Önmagában ritkán használatos.



Mérőrendszer jellemzők: A reprodukáló 
képesség számítása az MSA-ban

236

Logikusan

lenne, de az MSA jelöléseivel:

ahol K2 az észlelők számának függvénye.

(n: a darabok száma, r: az észlelők száma)

rnEVKRAV
x

 /)()( 22

2

)/()()( 22

2 rnEVKxAV diff 



Mérőrendszer jellemzők:  R&R 
(GRR)
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A követelmény: a GRR legfeljebb a TV teljes  folyamatszórás 
10 (30) %-a lehet.

• Értékelés 1.):  %EV = 100·(EV/TV)
• Értékelés 2.):  %AV = 100·(AV/TV)
• Értékelés 3.):  %GRR = 100·(GRR/TV)
• Értékelés 4.):  %PV = 100·(PV/TV)
• Értékelés 5.):  ndc = 1,41·(PV/GRR)

VIGYÁZAT: GRR ≠ RR vagy R&R!!!

VIGYÁZAT: %EV + %AV +%PV > 100 %!!!



Mérőrendszer jellemzők: GRR, 
Átlag – terjedelem módszer

238



Mérőrendszer jellemzők: 
Nyilvánvalóságok / Gyakorlati tanácsok

239

• A munkadarabok mérési sorrendje véletlenszerű. Az operátor nem 
tudja, melyik darabot méri és nem látja az előző mérési 
eredményeket.

• A mért értékeket a legközelebbi leolvasható számhoz kell 
kerekíteni. A felbontás a mérőeszközön található legkisebb osztás, 
vagy annak a fele (pl. irodai vonalzón 0,5 mm)

• Az elemzést egy felelős személynek kell megszervezni és 
lebonyolítani.

• Minden operátornak ugyanazt a mérési eljárást kell alkalmaznia.



Mérőrendszer jellemzők:R&R 
Elfogadhatósági kritériumok

240

• GR&R  30% nem elfogadható

• 30%  GR&R  10%  feltételesen  

elfogadható, de törekedni kell a javításra

• GR&R  10% elfogadható/megfelelő



ndc mint „kikerülhetetlen” tényező
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További értékelendő – ndc ( Number of Distinct Categories )
A termékingadozás tartományában megkülönböztethető értékek száma(az 
egész számra kerekített érték) :

A megfelelés kritériuma (MSA szerint) :ndc ≥ 5 kell, hogy legyen.

2
GRR

PV
ndc 

E statisztika , azt a számot adja meg, hogy a mérési folyamat 
ingadozása hány kategóriára osztja a vizsgált tartományt.

Ez a megfelelőségi kritérium már nem hagyható el a GRR-
vizsgálatoknál, amint azt előző kiadás kvázi lehetővé tette a 

tűrésmezőre vizsgált mérőrendszereknél!



A felbontás elemzése
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 Elégtelen az érzéketlenségi küszöb, vagy a felbontás, ha:
- a terjedelem-kártya legfeljebb három lehetséges terjedelem értéket
tartalmaz

- a terjedelem kártya négy lehetséges értéket tartalmaz, de a kapott értékek
több mint egy negyede zéro



Mérőrendszer jellemzők: 
Gyakorlat tanácsok 
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Az ismétlőképesség (EV) túl nagy a reprodukáló-képességhez (AV) 
vagy a folyamatszóráshoz (PV) képest

– A mérőeszköz karbantartása esedékes

– A mérőeszközt át kell tervezni

– A mérőeszköz ill. a mérendő munkadarab „megfogását” 
javítani kell

– A mérendő mennyiség inhomogén és/vagy instabil

– A környezet zavaró hatása nagy 



Mérőrendszer jellemzők: 
Gyakorlat tanácsok 
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A reprodukáló képesség (AV) túl nagy az ismétlő-képességhez (EV) 
vagy a folyamat szóráshoz (PV) képest

– Kiegészítő eszközre, befogóra lehet szükség a mérés 
egyértelműbb végrehajtására.

– Az operátort ki kell képezni a helyes használatra, esetleg 
részletezni, pontosítani kell a mérési eljárást.

– A befolyásoló mennyiségek hatása (lassú változások) túl nagy, a 
körülményeket javítani kell (befagyasztás, árnyékolás stb.).



Mérőrendszer jellemzők: R&R Terjedelem
módszer
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• Egyszerű, de használatához a folyamatszórást más 
forrásból (pl. SPC) előzetesen ismerni kell.

• Nem különbözteti meg /választja szét  az 
ismétlőképességet és a reprodukálóképességet (látszat 
elemzés).

• Pl.: öt munkadarab - két operátor



Mérőrendszer jellemzők: R&R 
Terjedelem módszer
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Munkadarab „A” operátor „B” operátor Terjedelem

1. x1A x1B R1=| x1A- x1B|

2. x2A x2B R2=| x2A- x2B|

3. x3A x3B R3=| x3A- x3B|

4. x4A x4B R4=| x4A- x4B|

5. x5A x5B R5=| x5A- x5B|

Terjedelem átlag:

GRR =     /d2* 

R
R

5

i


ahol d2* értéke az MSA füzet C függelék táblázatából, 2 
operátor és 5 darab esetén d2* = 1,19

R



• Termék: saruzott földelőkábel (AQZ-12031). 
Termékjellemző: saru-közepek távolsága

• Specifikáció: 150,5 ± 3 mm
Mérőeszköz: Tolómérő (300) HQC0193376-4

• Terjedelmek átlaga:
• GRR számítása:
• Teljes szórás, ha a folyamatszórás (PV) 1,24 mm:
• %GRR:
• ndc:
• Értékelés:

Mérőrendszer jellemzők: R&R 
terjedelem módszer

247



3-es eljárás (GRR vagy Mérőeszköz-
R&R)
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Min. 25 termék, és 2 ismétlés (min. 20 ill. 30 mérési eredmény)

azoknál a mérőeszközöknél, ahol nincs reprodukálhatósági 
kritérium

A többi követelmény azonos a 2-es módszerével

EVGRR

RKEV



 1



Mérőrendszer jellemzők: ANOVA
ANalysis Of VAriance

249

Elv: Ismeretlen hatások keresése, vagy valószínűsítése a 
különbözőképpen számított szórások összehasonlításával.

Ha a szórások szignifikánsan különböznek, akkor ismeretlen 
variancia-növelő hatások valószínűek.

Például: A mérőrendszer ellenőrzése céljából naponta K = 5-ször 
megmérjük egy working standard (master sample) ellenállását J = 
10 napon keresztül. Szeretnénk tudni, hogy van-e kimutatható 
/valószínűsíthető változás a napi eredményekben

(pl mert az etalon ellenállás driftel).



GRR-vizsgálat az ANOVA-
módszerrel
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• A komponensek meghatározása nem a terjedelem 
segítségével, hanem a szórások kiszámításával történik

• A módszer pontosabb az ARM-módszernél

• Az EV és az AV komponensek mellett egy új komponens is 
megjelenhet: IA = Interaction, azaz a reprodukálhatósági 
tényező (pl. mérő személy) és a vizsgált munkadarab közötti 
kölcsönhatásból fakadó kiegészítő szórástényező

222& IAAVEVGRRRR 



GRR-vizsgálat az ANOVA-
módszerrel

251



Mérőrendszer jellemzők:  Stabilitás
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A stabilitás a teljes szóródás 
mértéke, amit jelentős 
időkülönbséggel egy adott darabon 
végzett mérések eredményeként 
adódik.

1. időpont

2. időpont

Stabilitás



Mérőrendszer jellemzők: A 
stabilitás ellenőrzése

253

• Minta (minták) kiválasztása, ezen referencia érték mérése 
(stabilitásának ellenőrzése). A minta értékének nem kell 
visszavezethetőnek lennie a nemzeti etalonra.

• Rendszeres időközönként a mérőrendszerrel meg kell mérni a 
mintákat: az átlagot és a terjedelmet vagy a szórást

• Az eredmények ábrázolása átlag terjedelem-kártyán vagy átlag 
szórás kártyán (SPC).

• Ellenőrzési határok számítása, speciális okok jelenlétének 
ellenőrzése, szükség esetén beavatkozás, minősítés.



A Shewhart szabályzókártyák alapelve
a stabilítás-kártya alapja
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középértékek grafikonja

szórás- vagy terjedelem-grafikon

a középértékek
elfogadási
tartománya

a szórások
elfogadási
tartománya



Stabilitás kártya

255



Stabilitás  értelmezése
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Idő

Bias

EV



Statisztikai stabilitás
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A mérésekben nem érvényesülhet 

rendszeres, csak véletlenszerű hatás! 

Minden vizsgálat során ezért 

ellenőrizni kell, hogy nem sérültek-e a 

beavatkozási határok

A mérőrendszernek hosszú távon is 

statisztikailag stabil viselkedést kell 

mutatnia



Stabilitás vizsgálat
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• Kalibrált referenciaetalon

• A referencia-terület (pl. tűrésmező) közepén

•

• Esetleg a tűréshatárokon -> elkülönítve

• 3-5 mérés periodikusan

• Periódusok: műszak/nap/hét/hónap



Stabilitásvizsgálat
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• Szabályzókártya 20 szúrópróba után

• x/R - vagy x/s – kártya

• Ha a mérési folyamat stabil:

– a torzítás és

– az ismétlőképesség 

felhasználható a beavatkozási határok számításához



Az instabilitás lehetséges okai
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• Változás a referenciaértékben. A referenciaérték meghatározás folyamatának 
ellenőrzése.

• A mérőeszköz változása (kopás, drift). A stabilitás vizsgálat deríti ki, a 
mérőeszköz karbantartására figyelmeztet.

• Változó környezeti hatások.

• Mérőeszköz (újra)kalibrálása nem megfelelő.

• Nem megfelelő használat.

• Mérőeszköz korrekció számítási algoritmusa nem korrekt.

• STB



Tulajdonított „értékek”

(attribute measurement system)
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• Csak termékellenőrzésre alkalmas, folyamat-szabályozásra nem.

• Szabályozott folyamat, és állandó körülmények esetén 
használható.

• Fegyelmezett és képzett (segéd) munkaerő szükséges.

• Csak a döntések vagy  minősítések személy-függése, 
következetessége vagy következetlensége jellemezhető 
kvantitatívan a kereszt-táblázatból kiszámítható Cohen féle κ
(kappa) aránnyal.



Adatfelvétel és adatelőkészítés
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• Válasszunk ki sok (pl. 50) darabot úgy, hogy a határérték 
közelébe essenek (kívül is!)!

• Végezze el több (pl. 3) operátor többször (pl. háromszor) 
a darabok minősítését!

• Méressük meg a darabokat (pl. mérőszobában)!

• Számoljuk össze az azonos és a különböző, illetve a 
helyes és a téves minősítéseket!

• Töltsük ki a kereszttáblázatokat, és számoljuk ki a κ
értékeket!



A kereszttáblázat
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A minősítő 
B minősítő 

Összes 
0 érték 1 érték 

0  
érték 

talált 
kell 

   

1  
érték 

talált 
kell 

   

Összes 
 

   

 



A kereszttáblázat kitöltése 
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Pl.: A0,B0: 44 eset, A0B1: 6 eset, A1B0: 3 eset és A1B1: 103 eset.

A kell értékek: (47/150)·50 = 15,7 és (103/150) ·100 = 68,7

A minősítő 
B minősítő 

Összes 
0 érték 1 érték 

0  
érték 

talált 
kell 

44 6 50 

1  
érték 

talált 
kell 

3 97 100 

Összes 
 

47 103 150 

 



Kereszttáblázat használata
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• p0 : a lefelé mutató főátlóban levő megfigyelt 
elemek/értékek összege

• pe: a lefelé mutató főátlóban a kell értékek összege

A minősítő 
B minősítő 

Összes 
0 érték 1 érték 

0  
érték 

talált 
kell 

44 
15,7 

6 
34,3 

50 

1  
érték 

talált 
kell 

3 
31,3 

97 
68,7 

100 

Összes 
 

47 103 150 

 e

eo

pN

pp








Kappa értékelés
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• κ értékét minden párosításban, illetve a mérőszobán 
mért referencia értékekhez viszonyítva is ki kell számolni.

• κ értéke jó, elfogadható, ha κ > 0,75.

• κ átmenetileg elfogadható, de fejlesztés szükséges, ha 
0,4 < κ < 0,75.

• A minősítés η hatékonysága a helyes minősítések száma 
/ N, legalább 90 % legyen.



Attributív vizsgálórendszerek
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Jelhatár-közelítés
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Az utolsó egységes 
„nem megfelelő“

Az első egységes 
„megfelelő”

Az utolsó egységes 
„megfelelő”

Az első egységes 
„nem megfelelő”

0,5427040,566152dFTH 

0,4466970,470832dATH 

0,024135dFTH 

0,023448dATH 

Ref.-Wert Kode

0,599581 -

0,587893 -

0,576459 -

0,570360 -

0,566575 -

0,566152 -

0,561457 X

0,559918 X

0,547204 X

0,545604 X

0,544951 X

0,543077 X

0,542704 +

0,531939 +

0,529065 +

0,523754 +

0,521642 +

0,520469 +

0,519694 +

0,517377 +

0,515573 +

0,514192 +

0,513779 +

0,509015 +

0,505850 +

Ref.-Wert Kode

0,503091 +

0,502436 +

0,502295 +

0,501132 +

0,498698 +

0,493441 +

0,488905 +

0,488184 +

0,487613 +

0,486379 +

0,484167 +

0,483803 +

0,477236 +

0,476901 +

0,470832 +

0,465454 X

0,462410 X

0,454518 X

0,452310 X

0,449696 X

0,446697 -

0,437817 -

0,427687 -

0,412453 -

0,409238 -

Ref-érték Ref-értékKód Kód



Jelhatár-közelítés
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• A dFTH és a dATH tartományokból képezzük a d sávszélességet:

d = 0,237915

0,024135dFTH 

0,023448dATH 

2

0,0234480,024135

2

dd
d ATHFTH 






%GRR = d / T · 100 %

= 0,0237915 / 0,1 · 100 %  24 %



A képességvizsgálat előnyei

Q a termék paramétereit előállítása során sokszor,

Q Lehetővé teszi a mérőeszközök összehasonlítását;

Q Meghatározza a mérőeszköz alkalmasságát a termelésben való 

használatra, az adott mérési feladatra;

Q Információt ad a mérőrendszer működőképességéről; 

Q Hibaanalízis végzésekor utalhat a hibaokra.

Q Biztosítja a mérőrendszer folytonos felügyeletét;

Q Megadja pl. a mérőszemélyzet vagy a felállítási hely által okozott 

befolyás nagyságát;

270



Mire számoljunk mérőrendszer 
képességet?

271

A mérőrendszer képességét mindig

Q a szabályozási tervben (Control Plan) előírt adott 

mérési feladatra vagy feladatokra (pl. a termék 

egy méretének mérésére)

Q vagy a hasonló mérési feladatokból a kritikus 

mérési feladatra kell meghatározni.



A mérőrendszerek vizsgálata– II. 
fázis
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Az I. fázisban meghatározott tulajdonságok feletti őrködés: a

mérőrendszer hosszú távon is meg kell feleljen az I. fázisban

meghatározott előírásnak.

Ennek ellenőrzése történhet

a stabilitásvizsgálattal

az I. fázisban végzett ellenőrzések rendszeres megismétlésével

mindkettővel


