
Met ro ló gia, mé rés ügy
A „met ro ló gia” és a „mé rés ügy” lát szó lag tá vol
áll nak a min den na pi élet tõl, s ta lán még a pon tos
je len té sük kel sem va gyunk min dig tisz tá ban.
Gon dol junk azon ban ar ra, hogy mi len ne a ke -
res ke de lem mel (ne men jünk mes  szi re: a na pi be -
vá sár lá sunk kal) meg bíz ha tó mé ré sek hi á nyá ban! 

A mé ré sek vég zé sé hez és azok meg fe le lõ pon -
tos sá gá hoz te hát alap ve tõ ér de kek fû zõd nek, és
min dig is fû zõd tek. Nem vé let len, hogy a met ro -
ló gia, az az a mé ré sek el mé le té vel, ki vi te le zé sé vel
és egy ben a mé rés tech ni ka tör té ne té vel is fog lal -
ko zó tu do mány ág több ezer év re te kint het vis  sza.
Ami a met ro ló gi á ból a je len le gi éle tünk ben, a tár -
sa da lom mû kö dé se szem pont já ból a leg fon to -
sabb, az a mé rés ügy. Az fog lal ko zik a mé ré sek
el vég zé sé nek azon ak tu á lis fel tét ele i vel és kö rül -
mé nye i vel, ame lyek biz to sít ják a ke res ke del mi és
egyéb érin tett te vé keny sé gek gyors, biz ton sá gos,
meg bíz ha tó és ös  sze vet he tõ vég zé sét.

Nem vé let len, hogy Ma gya ror szág nak a mé -
ter rend szer hez tör té nõ 1874. évi csat la ko zá sá tól

kez dõ dõ en min dig köz pon ti szer ve zet, a II. vi lág -
há bo rút követõen egé szen 2006 vé gé ig konk ré -
tan egy önál ló or szá gos fõ hi va tal, az Or szá gos
Mé rés ügyi Hi va tal volt fe le lõs a mé rés ügy gon -
do zá sá ért. 

Jog sza bá lyi hát tér
A mé rés ügyet az 1991. évi XLV. tör vény, va la -
mint az an nak vég re haj tá sát sza bá lyo zó, több -
ször mó do sí tott 127/1991. (X. 9.) kor mány ren -
de let és an nak 2. szá mú mel lék le te („Kö te le zõ
hi te le sí té sû mé rõ esz kö zök”) sza bá lyoz za. A rá -
kö vet ke zõ két fon tos vál toz ta tás: a 8/2006.
(II. 27.) ren de let „A mé rõ esz kö zök rõl szó ló
egye di elõ írá sok ról” cím mel ha tály ba lép te ti
Ma gya ror szá gon az „MID”-t (Measuring
Instruments Directive), va gyis az EU
2004/22/EK „mé rõ esz köz-irány elv ét”, va la mint
a 260/2006. kor mány ren de let ki je lö li a mé rés -
ügy fel ügye let ét je len leg is el lá tó szer ve ze tet, a
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt

(MKEH). A ké sõbb, 2010-ben meg je le nõ
320/2010. (XII. 27.) kor mány ren de let sze rint
pe dig a mér ték hi te le sí tést el sõ fo kon a fõ vá ro si
il let ve me gyei kor mány hi va tal ok ke re te in be lül
mû kö dõ, te rü le ti leg il le té kes Mé rés ügyi és Mû -
sza ki Biz ton sá gi Ha tó sá gok (MMBH) vé gez he -
tik. Má sod fo kon (gya kor la ti lag né hány kü lön le -
ges mé rõ esz köz ese té ben) pe dig az MKEH
köz pon ti szer ve ze te. Az MKEH Metrológiai
Ha tó sá ga lát ja el a te rü le ti szer ve ze tek szak mai
fel ügye let ét, biz to sí tan dó az el vek, esz kö zök és
el já rá sok egy sé ges sé gét. Ezen kí vül a
Metrológiai Ha tó ság fel ada ta a nem ze ti eta lo -
nok fenn tar tá sa, va la mint a szak irá nyú nem zet -
kö zi ku ta tá si—fej lesz té si prog ra mok ban (EURA-
MET, EMRP) va ló rész vé tel is.

A leg fon to sabb ál ta lá nos jel le gû jog sza bály ok
kö zött ér de mes még meg em lí te ni a 6/2001.
(III. 19.) GM ren de le tet a mé rõ esz kö zök rõl és
azok mé rés ügyi el len õr zé sé rõl, ill. az azt he lyen -
ként mó do sí tó 22/2005. (IV. 15.) GKM ren de -
le tet is.

Ha va la ki a to váb bi rész le tek iránt ér dek lõ dik,
ja va sol juk az MKEH mé rés ügyi hon lap ján ta lál -
ha tó, rend sze re sen kar ban tar tott jog sza bálylis ta
hasz ná la tát.

Jog sza bály- 
és szab vány vál to zá sok

Az el múlt évek ben meg sza po rod tak a vál to zá -
sok a jog és a szab vá nyo sí tás te rü le tén is, amit
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bi zony né ha ne héz kö vet ni. Ta pasz tal juk pél -
dá ul, hogy igen so kan em lé kez nek még ar ra,
hogy a ha zai gyár tá sú „jó öreg” ÉV Univer-
zál érin tés vé del mi mé rõ mû szert kétéven te
„oemháztatni” kel lett. Ez alatt azt kell ér te ni,
hogy ha va la ki a mû szert (jog ha tás sal já ró mé -
rés re) hasz nál ni akar ta, ak kor kö te le zõ jel leg gel
— kétéven te — be kel lett vin nie azt a haj da ni
Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal ba hi te le sít tet ni.
Ez volt ugyan is az ak kor ér vé nyes szab vány
sze rin ti kö ve tel mény. Nos, má ra ki csit meg vál -
to zott a hely zet: az ÉV Univerzál gyár tá sa rég
meg szûnt, a mû szer be be épí tett mé rés tech ni ka
na gyobb ré sze tel je sen szab vá nyon kí vü li vé vált
(egyes mé rés mód jai mai kö rül mé nyek kö zött
már gya kor la ti lag élet ve szé lyes nek mi nõ sít he -
tõk!), nincs már OMH, érin tés vé del mi mû szer
nem hi te le sít he tõ, csak ka lib rál ha tó, és nincs
jog sza bá lyi lag meg ha tá roz va a ka lib rá lá sok kö -
zöt ti idõ köz. 

Még egy do log „fû sze re zi” a hely ze tet: jó ide -
je már, hogy a szab vá nyok be tar tá sa sem kö te -
le zõ. Ám te gyük gyor san hoz zá: ér de mes szem
elõtt tar ta ni, hogy a szab vány tól el tér ni csak ak -
kor le het ér de mes és in do kolt, ha az adott el té -
rõ al kal ma zás ra, konst ruk ci ó ra, egy szó val: meg -
ol dás ra már iga zol ták, hogy a szab vány ál tal
meg kö ve telt tel azo nos biz ton sá got ad. 

Jó tud ni, hogy a bí ró sá gi gya kor lat sze rint a
fe le lõs ség meg ál la pí tá sá nál sor rend ben elõ ször
az ér vé nyes szab vá nyo kat, azok hi á nyá ban a
ko ráb ban ér vé nyes szab vá nyo kat, majd az
adott szak má hoz tar to zó ál ta lá nos sza bá lyo kat
ve szik fi gye lem be. Leg job ban te hát ak kor já -
runk, ha — sa ját, jól fel fo gott ér de künk ben —
még is csak be tart juk a szab vá nyo kat, mert ak kor
a fe le lõs ség (és a bi zo nyí tá si kény szer!) nem raj -
tunk van egy eset le ges kár ese mény vagy bal -
eset kap csán.

Hi te le sí tés, ka lib rá lás 
Leg elõ ször is ejt sünk szót a „ka lib rá lás” szó an -
gol szász és ma gyar nyel vi hasz ná la ta kö zöt ti lé -
nye ges, és gya ko ri fél re ér té se ket oko zó kü -
lönb ség rõl. Az an gol nyel vû hasz ná lat ban a
„calib-ration” szó val il le tik az — akár be ál lí tá so -

kat, a spe ci fi ká ci ós ha tá rok kö zé tör té nõ „be -
hú zást” is tar tal ma zó — gyár tás utá ni vég be mé -
rést is. Sõt, az er rõl szó ló és a mû szer hez mel -
lé kelt do ku men tum ne ve „Calibration certifi-
cate”, az az tü kör for dí tás ban „Ka lib rá ci ós bi zo -
nyít vány”! Ná lunk vi szont a „ka lib rá lás” szi go -
rú an csak a vo nat ko zó vis  sza ve zet he tõ re fe -
ren ci á val tör té nõ ös  sze ha son lí tást je len ti, csak
a ta lált ér té kek vizs gá la tát és rög zí té sét tar tal -
maz za, s ka lib rá ci ós bi zo nyít vány csak ilyen te -
vé keny ség rõl, s csak a meg fe le lõ for mai kö ve -
tel mé nyek (pl. hasz ná ló ne vé nek fel tün te té se)
be tar tá sá val ál lít ha tó ki (lásd: MSZ EN
ISO/IEC 17025: 2005 „Vizs gá ló- és kali-
brálólaboratóriumok fel ké szült sé gé nek ál ta lá -
nos kö ve tel mé nyei” szab vány).   

Hogy a kö te le zett sé gek kel és le he tõ sé gek kel
tisz tá ban le gyünk, egy pil la nat ra nyúl junk vis  sza
a mé rés ügyi tör vény egyik kulcs mon da tá hoz:
„jog ha tás sal já ró mé rést a mé ré si fel adat el vég -

zé sé re al kal mas hi te les mé rõ esz köz zel, vagy
hasz ná la ti eta lon nal el len õr zött (te hát ka lib rált —
a szer zõ megj.) mé rõ esz köz zel kell vé gez ni”. 

A „jog ha tás sal já ró mé rés” je len té se pe dig:
„ha … ered mé nye az ál lam pol gár ok és/vagy jo -
gi sze mé lyek jo gát vagy jo gi ér de ke it érin ti, kü lö -
nö sen, ha a mé ré si ered ményt men  nyi ség
és/vagy mi nõ ség   ta nú sí tá sá ra vagy    ha tó sá gi
el len õr zés re és bi zo nyí tás ra hasz nál ják fel; to -
váb bá az élet- és egész ség vé de lem, a kör nye zet -
vé de lem és a va gyon vé de lem te rü le tén”. E
mon dat ból is ér zé kel he tõ, hogy a hi te le sí tés és a
ka lib rá lás — leg alább is bi zo nyos szem pont ból —
na gyon kö zel áll nak egy más hoz. Van nak azon -
ban na gyon je len tõs kü lönb sé gek is, me lyek lé -
nye gét az 1. táb lá zat tar tal maz za.

Kö te le zõ hi te le sí té sû 
mé rõ esz kö zök

Lát ha tó a sza bá lyo zás lo gi ká ja: a jog ha tás sal
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já ró mé ré se ken be lül van nak olyan mé ré sek,
ahol a mé rés nek, kö vet ke zés kép pen a fel hasz -
nált mé rõ esz kö zök pon tos sá gá hoz kü lö nös ér -
de kek fû zõd nek, így eze ket kü lön el já rás alá
von ják, s min den te kin tet ben szi go rúbb sza bá -
lyok vo nat koz nak rá juk. A ki emelt mint egy
har minc fé le esz közt (pl. áram vál tó, vil la mos
fo gyasz tás mé rõ, gáz óra stb.) ne vez zük kö te le -
zõ hi te le sí té sû mé rõ esz köz nek. Hi te le sí tést
gya kor la ti lag csak ezek re, és ezek re is csak elõ -
ze tes tí pus vizs gá lat alap ján meg szer zett hi te le -
sí té si en ge dély alap ján le het kér ni. Hi te le sí tést
csak ha tó ság vé gez het, s a hi te le sí tés ér vé -
nyes sé gi ide je is pon to san meg ha tá ro zott. A
gya kor lat ban a „ha tó ság” sze re pét a te rü le ti leg
il le té kes mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó -
sá gok (MMBH) játs  szák, me lyek szer ve ze ti leg
a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ok hoz,
szak ma i lag vi szont az MKEH Metrológiai Ha -
tó sá gá hoz tar toz nak. Bi zo nyos ese tek ben ma -
ga a Metrológiai Ha tó ság is vé gez hi te le sí tést. 

Né hány — köz ér dek lõ dés re leg in kább szá -
mot tar tó — pél da a kor mány ren de let bõl a hi -
te le sí tés ér vé nyes sé gé nek (meg hi bá so dás nél -
kü li) idõ tar tam ára egyes mé rõ esz kö zök nél:

árammé rõ vál tók (0,5 pon tos sá gi 
osz tály v. jobb): kor lát lan
lég zé si al ko hol mé rõk: 1 év
jár mû se bes ségmé rõk 
(köz úti el len õr zés re): 2 év
sú lyok (kö ze pes pon tos sá gú ak): 2 év
hõ fo gyasz tásmé rõk: 4 év
víz mé rõ (be kö té si és törzs há ló za ti): 4 év
mel lék víz mé rõ el szá mo lás ra: 8 év
vil la mos fo gyasz tás mé rõk (ha tá sos 
ener giamé rés): 10 év
gáz mé rõk (6 m3/h v. ki sebb 
mé rés ha tá rú): 10 év.
A hi te le sí tés éve (az év szám utol só két

szám je gye) a hi te le sí tés ta nú sí tá sá ra szol gá ló
bé lyeg zés se gít sé gé vel ál ta lá ban meg ál la pít -
ha tó. Az 1. áb rán lát ha tó bé lyeg zés ese té ben
pél dá ul a 2003. év.

Fi gye lem! Le járt hi te le sí té sû mé rõ esz közt
hasz nál ni ti los, va gyis a ve le mért ér ték nek
nem le het jog ha tá sa!   

Fon tos gya kor la ti kér dés: ho gyan tud juk
el dön te ni egy ép pen elõt tünk lé võ esz köz -
rõl, hogy hi te les-e? Ol vas suk el fi gyel me sen
a mé rés ügyi tör vény ben az ide vo nat ko zó
mon da tot: „a si ke res hi te le sí tést ta nú sí tó jel
(hi te le sí té si bé lyeg, plom ba stb.) és/vagy hi -
te le sí té si bi zo nyít vány ta nú sít ja”. Ma gya rán,
ön ma gá ban a ta nú sí tó jel, vagy ön ma gá ban
a hi te le sí té si bi zo nyít vány is ele gen dõ a hi -
te le sí tett ség iga zo lá sá ra. 

A ré gi ref le xek és/vagy a tör vé nyi sza bá -
lyo zás pon tat lan is me re te ma is okoz né ha
ga li bát. Jó pél da er re, hogy egy ha zai cég ál -
tal gyár tott kis fe szült sé gû áram vál tó vá sár lói
gyak ran rek la mál ják a hi te le sí té si bi zo nyít -
ványt, no ha mind egyik hi te le sí tett áram vál -
tón meg ta lál ha tó a plom ba, amely — mint
fen tebb ol vas hat tuk a tör vény szö ve gét —
önál ló an iga zol ja, hogy a mé rõ esz köz hi te le -
sí tett. A bi zo nyít vány ki adá sa te hát ext ra
szol gál ta tás, s mint ilyen nek, költ ség von za ta
is van. Ugyan ak kor a tör vény azt is elõ ír ja,
hogy a hi te le sí té si bi zo nyít vány csak a hi te le -
sí tés kor ad ha tó ki. A ko ráb ban már le gyár tott
és hi te le sí tett, már a for gal ma zó pol cán vagy
a fel hasz ná ló bir to ká ban lé võ áram vál tók ra
te hát utó la go san nem kér he tõ a bi zo nyít vány
a mé rés ügyi szer ve zet tõl. Va gyis a hi te le sí té -
si bi zo nyít vány ki adá sá ra vo nat ko zó igényt
már az áram vál tó meg ren de lé se kor je lez ni
kell, s csak a kö vet ke zõ gyár tá si so ro zat hi te -
le sí té sé nél le het sé ges azt fi gye lem be ven ni.
Mind ez egy ben azt is je len ti, hogy a gyak ran
rak tá ron lé võ, tel jes ér té kû hitelesítettségi jel -
zés sel el lá tott (le plom bált) áram vál tó kat nem
tud ja el vin ni a meg ren de lõ, ha nem — adott
eset ben — több he tet is vár nia kell, míg
a ”szá má ra kü lön le gyár tott és hi te le sí tett”
áram vál tók a bi zo nyít vá nyuk kal együtt el ké -
szül nek. Ér de mes te hát el gon dol kod ni, hogy
in do kolt-e a ra gasz ko dás a nyom ta tott hi te le -
sí té si bi zo nyít vány ki adá sá hoz.

Sza bad 
a ka lib rá lás

A ka lib rá lás azok nak a mû ve le tek nek az
összes sé ge, ame lyek kel (meg ha tá ro zott fel -
té te lek kel) meg ál la pít ha tó az ös  sze füg gés a
mé rõ esz köz vagy mé rõ rend szer ér ték mu ta -

tá sa, il let ve a mé ren dõ men  nyi ség nek mér -
ték kel vagy anyag min ta ál tal meg tes te sí tett,
vagy hasz ná la ti eta lon nal meg va ló sí tott (he -
lyes) ér té ke kö zött.
Ka lib rá lást gya kor la ti lag bár ki vé gez het, ha a
ka lib rá lás hoz hasz nált mé rõ ké szü lé kek visz -
 sza ve ze tett sé gét iga zol ni tud ja, s la bo ra tó ri u -
ma az MSZ EN 17025-ös szab vány sze rint
mû kö dik. Ter mé sze te sen elõny le het (de
nem ga ran cia!), ha a la bor mû köd tet va la mi -
lyen mi nõ ség biz to sí tá si rend szert is.

Akk re di tá lás
Né mi leg egy sze rû sít ve mond hat juk, hogy a
ka lib rá ló la bo ra tó ri u mok nak két faj tá juk van:
akk re di tált és nem akk re di tált. Va jon mi a kü -
lönb ség? És ki vagy mi dön ti el, hogy me lyi -
ket vá las  szuk, ami kor mû sze re ink met ro ló giai
el len õr zé sét akar juk el vé gez tet ni?   

Az EU a ‘80-as évek ben dol goz ta ki az
Eu ró pai Mi nõ ség ügyi Prog ra mot (EQP).
An nak volt ré sze or szá gos akk re di tá ló szer -
ve ze tek, Ma gya ror szá gon a Nem ze ti Akk -
re di tá lá si Tes tü let (NAT) lét re hí vá sa. Je -
len leg te hát a NAT jo go sult az akk re di tá lá -
si ok irat ki adá sá ra.

Az akk re di tá lás azt je len ti, hogy egy mi -
nõ sí tõ szer ve zet el len õr zi a la bo ra tó ri u mot
egy részt szak mai al kal mas ság, más részt az
EU nor mák nak (szab vá nyok nak, irány el -
vek nek) meg fe le lõ mû kö dés szem pont já -
ból. Amennyi ben az el len õr zés min dent
rend ben ta lál, ak kor a szer ve zet ki ad ja az
akk re di tá lá si ok ira tot, mely — ugyan úgy,
mint a hi te le sí té si bi zo nyít vány — csak egy
bi zo nyos ide ig ér vé nyes, utá na a vizs gá la tot
meg kell is mé tel ni. Az ér vé nyes sé gi idõn
be lül az adott la bor úgy ne ve zett akk re di tált
ka lib rá lá so kat vé gez het, de (fi gye lem!) csak
az akk re di tá lá si fo lya mat ban el len õr zött
mé ré si uta sí tá sok alap ján! Te hát az akk re di -
tá lás nem „úgy ál ta lá ban” a la bor ra, csak is a
la bor nak a NAT ál tal el len õr zött, a ki adott
ok irat ban té te le sen sze rep lõ mé ré si te vé -
keny sé ge i re vo nat ko zik, s ott is csak a do ku -
men tált mé rés ha tá rok és egyéb mé ré si fel -
té te lek kö zött! Az akk re di tált ka lib rá lá sok nál
a ki adott bi zo nyít vá nyon a la bor jo go sult
fel tün tet ni az ún. „NAT-számot”, s — a ko -
moly anya gi és szel le mi rá for dí tá so kért cse -
ré be — ezek a ka lib rá lá sok va la mi vel töb be
is ke rül nek.
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esetünkben 2003.



Mondd, 
Te mit vá lasz ta nál?

Az, hogy bi zo nyos mû sze re i re akk re di tált ka -
lib rá lást kér-e va la ki egy adott la bor tól, vagy
csak „si mát”, az rész ben pénz kér dés is. Ha
van az adott cég nek, il let ve szer ve zet nek mi -
nõ ség irá nyí tá si rend sze re, ak kor a kér dést
már an nak lét re ho zá sa kor fel kell ten ni, ami -
kor ír ják a mé rés ügyi sza bá lyo zás ra vo nat ko -
zó részt. 

Ab ban ugyan is rög zí te ni kell min den  egyes
hasz nált mé rõ esz köz zel kap cso lat ban, hogy
hi te le sí ten dõ vagy ka lib rá lan dó (a mé rés ügyi
tör vény tu laj don kép pen el dön ti, csak al kal -
maz ni kell), s a ka lib rá lás akk re di tált vagy nem
akk re di tált le gyen, ami vi szont el sõ sor ban egy
mi nõ ség irá nyí tá si dön tés. Az akk re di tá lás nak —
a NAT lel ki is me re tes és kö vet ke ze tes mun ká -
já nak is kö szön he tõ en — min den kép pen rang -
ja, te kin té lye van, ezért fon tos po zí ci ó ban,
pon to sabb mé ré sek hez hasz nált mé rõ esz kö -
zök nél ér de mes le het ra gasz kod ni hoz zá. 

Kér jünk-e 
„meg fe le lõ/nem 
meg fe le lõ” mi nõ sí tést?

A Nem ze ti Akk re di tá lá si Tes -
tü let NAR-18-VI II (2. ki adás,
2002. ja nu ár) út mu ta tó ja
sze rint a „meg ren de lõ írá sos
igé nye ese tén a la bo ra tó ri um
a ka lib rá ci ós bi zo nyít vány
„Meg jegy zés” ro va tá ban mi -
nõ sít he ti a mérõeszközt…”.
Eb ben az eset ben azon ban
egy ér tel mû en és pon to san meg kell ad ni azt
a re fe ren ci át (pl. gyá ri, vagy akár az ügy fél
ál tal elõ írt spe ci fi ká ci ót, ill. an nak meg fe le lõ
pont ját vagy pont ja it) is, amely hez ké pest a
meg fe le lés (vagy meg nem fe le lés) meg ál la -
pít ha tó. To váb bi elõ írás, hogy a la bo ra tó ri -
um ál tal ki adott bi zo nyít vány csak a met ro -
ló giai jel lem zõk re vo nat koz hat, s a meg fe le -
lõ ség csak ak kor ta nú sít ha tó, ha a mé ré si bi -
zony ta lan ság elég ki csi a spe ci fi ká ci ó ban
meg adott tû rés hez ké pest. Ha pe dig a mért
ér ték és a mé ré si bi zony ta lan ság ös  sze ge a
tû ré sen kí vül re, a mért ér ték és a bi zony ta -
lan ság kü lönb sé ge pe dig a tû ré sen be lül re
esik, ak kor a la bo ra tó ri um nak ti los mi nõ sí te -
nie, pusz tán az ada to kat (mért ér ték, mé ré -
si bi zony ta lan ság) kö zöl he ti.

Osz tály pon tos ság
Ha már itt egy ki csit érint jük a gya kor la ti
metrológiát is (tû rés, mé ré si bi zony ta lan ság,
spe ci fi ká ció), az „osz tály pon tos ság” fo gal má ról
min den képp sze ret nék szót ej te ni, mert a mi -
nap ta pasz tal tam, hogy még gya kor ló szak em -
be rek is bi zony ta la nok a fo ga lom pon tos je len -
té sét il le tõ en. Az osz tály pon tos ság egy — el sõ -
sor ban az ana lóg elekt ro me cha ni kus mû sze -
rek nél em le ge tett — pon tos sá gi jel lem zõ: a hi -
ba ha tár nak (az az a vég ki té rés re vo nat koz ta -
tott re la tív hi ba ma xi má lis ér té ké nek) a fel fe lé,

a so ron kö vet ke zõ szab vá nyos ér ték re ke re kí -
tett ér té ke. A szab vá nyos ér té kek pe dig: 0,05;
0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. Ha te hát egy esz -
köz re azt mond juk, hogy 1-es osz tály pon tos sá -
gú, ak kor az azt je len ti, hogy az esz közt bár -
mely pon ton vizs gál va, hi bái ös  szes sé gük ben
sem ha lad hat ják meg ezt az ér té ket. Mind ez
ter mé sze te sen a mû sza ki spe ci fi ká ci ó ban meg -
adott referenciafeltételek (hõ mér sék let, pá ra -
tar ta lom, ten ger szint fe let ti ma gas ság stb.) tel -
je sü lé se ese tén igaz. 
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A minõségirányítási kézikönyvben a kalibrálások gyakoriságát is szabályozni kell. 
Mint említettük, erre központi elõírás nincs, mindenki maga döntheti el, hogy egy adott mûszer 
pontosságát mennyi idõnként akarja ellenõriztetni. Általánosságban, a gyártói ajánlások 
alapján annyit lehet mondani, hogy átlagos használat mellett egy szokásos mérõmûszert évenként 
indokolt kalibráltatni, mindennapos intenzív használat mellett érdemes meggondolni 
a félévenkénti kalibráltatást, ritkábban és kíméletesen használt mûszereknél pedig még elfogadható 
a kétévenkénti ellenõrzés is. Ennél hosszabb idõköz azonban már jó szívvel nem javasolható. 

mennyi 
idõnként 
kell 
kalibráltatni?

költségek
A kalibrálás kereskedelmi tevékenység, ahol az árakat a piaci törvények, a kereslet/kínálat
aránya, az egyszerre kalibrálandó mûszerek mennyisége, a vállalási határidõk, az adott mûszer-
fajta kalibrálására történõ felkészülés ráfordításigénye stb. szabályozzák. Amikor „szívjuk a
fogunkat”, mert egy-egy nagy sorozatokban gyártott egyszerûbb villamos vagy elektronikus eszköz (pl.
áramváltó, egyszerûbb digitális multiméter) ára — adott esetben — összevethetõ a hitelesítése vagy kalib-
rálása költségével, akkor azért gondoljunk arra, hogy egy — mindössze néhány villamos alapmennyiséget
kalibráló — labor létrehozása is több milliós beruházás. Továbbá, a laboratóriumnak csak a fenntartása is
évi több százezer forint (a nagy értékû referenciamûszerek éves kalibráltatása, esetleges javítása, karban-
tartása, a minõségügyi auditok, a személyzet kiképzése, továbbképzése stb.), és az olcsóbb eszközöket
is pontosan ugyanazokkal a nagy értékû, stabil, jó állapotú és a visszavezethetõséget folyamatosan biz-
tosító referenciamûszerekkel kell vizsgálni, mint az összes többit. Ezeknek az összegeknek valami szerény
nyereséggel együtt a kalibrálásokból be kell folyni a kasszába, hogy ezzel az — egyébként szükséges és
fontos — tevékenységgel érdemes legyen foglalkozni.
A hitelesítés — a kalibrálással szemben — hatósági tevékenység, így az árakat központilag határozzák 
meg. A „mérésügyi szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ” díjakat, így a hitelesítés alapdíját 
és a különbözõ bonyolultságú mérõeszközökre vonatkozó szorzót 
a — többször módosított — 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet tartalmazza. 
Némi költség és idõ megtakarítást elérhetünk, ha — a beszerzésnél elõre gondolkodva, a lehetõségek 
függvényében — a kívánt eszközt vagy mûszert hitelesítve, vagy kalibrálva rendeljük meg. 
Ilyen szolgáltatást — bizonyos körben — szerencsére már ajánl néhány mûszerkereskedõ.

Forrás: 1. Magyar Akkreditálási Testület honlapja 
(nat.hu); 2. Magyarország kormányzati honlapja 

(magyarország.hu ill. www.gov.hu); 3. MKEH honlapja
(www.mkeh.hu); 4. net.jogtar.hu; 5. Wikipédia


