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Kérdések és válaszok a kalibrálásról 
 

Boksay Zoltán 

 

 Az MTA-MMSZ Kft-ben 1991. óta működik akkreditált kalibráló laboratórium, amely 
megalakulása óta villamos alapmennyiségeket mérő műszerekkel foglalkozott. Ez a tevékenység 
később kibővült a kapacitás és induktivitás-mérők kalibrálásával. Terveink szerint hamarosan 
megkezdjük a nyomás-, a hőmérséklet- és a légnedvesség mérők kalibrálását. Ezt a cikket olyan 
kérdésekből állítottuk össze, amelyeket növekvő számú megbízóink a leggyakrabban tesznek fel, 
amikor kapcsolatba kerülnek velünk. a nyugati mintára létrehozott kalibráló laboratóriumok 
Magyarországon 1992. január 1. óta működhetnek törvényesen. Tevékenységi körük határait 
kevesen ismerik, és a mindennapi gyakorlat is folyamatosan alakulóban van egyre inkább kitöltve az 
érvényes jogszabályok által biztosított kerteket. 

Mi a kalibrálás 

 A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. kormányrendelet 11. § (1) 
bekezdésében megtalálhatjuk a kalibrálás hivatalos definícióját: „A kalibrálás azoknak a 
műveleteknek az összessége, amelyekkel – meghatározott feltételek mellett – megállapítható az 
összefüggés a mérőműszer vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérték, a hiteles 
anyagminta által megtestesített vagy használati etalonnal megvalósított érték (a helyes érték) 
között.”. Az idézett jogszabály meghatározása majdnem szó szerint megfelel a Mérésügyi 
Közleményekben közzétett Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár meghatározásának. Ha a fenti 
definíciót le akarjuk fordítani a mindennapi gyakorlat nyelvére, akkor azt mondhatjuk, hogy a 
kalibrálás során célszerűen megválasztott mérési pontokban összehasonlítjuk a használati etalon által 
mért vagy reprodukált értéket a kalibrálandó mérőeszköz értékmutatásával és a mérési 
eredményeket megfelelően dokumentáljuk. A jogszabály világosan fogalmaz, azonban a köznyelv mg 
nem teljesen fogadta el ezt a definíciót. 
 Az 1972-ben kiadott Műszaki Lexikonban kalibrálás címszó alatt a következő, rövid 
meghatározást találjuk: „mérőeszközök hitelesítése”. Ez azonban tévedés. 
 

Mi a hitelesítés? 
 
 Nyilvánvaló, hogy a kalibrálásra vonatkozó két definíció alapvetően különbözik egymástól, de 
nézzük meg, hogy hitelesítés címszó alatt milyen meghatározás szerepel a Műszaki Lexikonban: 
„Hitelesítés: hatósági tevékenység, amelynek célja annak megállapítása, hogy meghatározott 
mérőeszközök pontosságban és egyéb jellemzőkben megfelelnek-e a rájuk vonatkozó mérésügyi és 
szabványelőírásoknak…”. A mérésügyi törvény ezzel a meghatározással megegyezik. A 10. § (1) 
bekezdése így fogalmaz: „A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz 
megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak”. A mérésügyi előírásokra a (4) 
bekezdés utal: „A kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés 
általános feltételeit és eljárási rendjét az OMH (mai nevén MKEH) hitelesítési előírásban határozza 
meg.” 
 Hitelesítés címszót a metrológiai értelmező szótárban hiába keresnénk, hiszen mint hatósági 
tevékenység a jog témakörébe tartozik. Figyelemre méltó, hogy a kalibrálás definíciója nem tartalmaz 
utalást a mérőeszköz minősítésére, pedig a hitelesített mérőeszközök használatához szokott 
megbízók jelentős része ezt elvárná a kalibráló laboratóriumoktól, mivel az igénylik, hogy egyáltalán 
ne kelljen kételkedniük mérési eredményeik pontosságában. A mérésügyi törvénynek a hitelesített 
mérőeszközök használatával foglalkozó 13. § (3) bekezdése ugyanis így fogalmaz: „A hitelesített 
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mérőeszközt – az ellenkező bizonyításáig – úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt 
befolyásoló hibája.” 
A hiteles mérőeszköz használóját tehát a törvény nagy részben felmenti az alól, hogy 
mérőműszerének pontossági kérdéseivel foglalkozzék, mert mindezt átvállalja az állami mérésügyi 
szervezet. Először azzal, hogy a hitelesítési előírásban megfogalmazza azokat a követelményeket, 
amelyeknek a teljesülése esetén a mérőeszköz-használók döntő többségének igényeit kielégíti a 
mérőeszköz, másodszor pedig azzal, hogy közhitelűen tanúsítja, hogy a mérőeszköz megfelel ezeknek 
a követelményeknek. 
 

Ki minősíti a kalibrált műszereket? 
 
 A kalibráló laboratórium nem vállalhatja át a mérőeszköz minősítésének felelősségét, úgy 
ahogyan az a mérésügyi hatóság teszi. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírások a következők: „Tv. 
11. § (2) A kalibrálás nem hatósági tevékenység.”. „Vhr. 11 § (4) Az akkreditált kalibráló laboratórium 
által kiadott kalibrálási bizonyítvány hivatkozhat a laboratórium használati etalonjainak az országos 
etalonokra való visszavezetettségére, de a kalibrált mérőeszköz használatára vonatkozó tiltást vagy 
kötelezést nem tartalmazhat.” 
 A jogszabályalkotók tehát abból indultak ki, hogy a mérőeszköz használójának joga és 
felelőssége eldönteni, hogy az általa végzett mérés során a méréshez használt mérőeszköznek milyen 
pontossági követelményeknek kell eleget tennie és a megfelelően elkészített kalibrálás 
bizonyítványból meg tudja állapítani, hogy mérőeszköze megfelel-e ezeknek a követelményeknek 
vagy sem. A kalibráló laboratórium, mint szolgáltató nem írhat elő semmit egy másik független 
intézmény számára. 
 Mit tehet a kalibráló laboratórium, ha megbízója a mérőeszköz minősítésével is meg kívánja 
bízni, ugyanakkor a jogszabályokat is be akarja tartani? Ebben az esetben a megbízónak kell 
megadnia azokat a követelményeket, amelyek alapján a kalibráló laboratórium a kalibrálási 
bizonyítványba megjegyzésként beírhatja, hogy a mérőeszköz megfelel-e ezeknek a 
követelményeknek vagy nem. A megbízó által megadott követelmény lehet szabványra vagy 
műszerkönyvre való hivatkozás esetleg részletes műszaki specifikáció. Nagyon fontos tudni azt, hogy 
ha egy műszer előlapján megtalálható egy kalibráló laboratórium által elhelyezett címke, akkor a 
hitelesítési jelekkel ellentétben ez nem jelenti önmagában annak tanúsítását, hogy mérőeszköz 
megfelel valamilyen előírásnak, hanem csak azt, hogy a műszerhez tartozik egy kalibrálási 
bizonyítvány, amelyből következtetni lehet a műszer pontosságára. 
 

Mire terjed ki a hitelesítés? 
 
A jogszabály erről a következőket mondja: 
 „TV. 10. § (2) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban 
és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés 
tanúsításából áll. (4) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök mérésügyi követelményeit, a hitelesítés 
általános feltételeit és eljárási rendjét az OMH hitelesítési előírásban határozza meg.” 
 „TV. 8 § (1) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők. 
A hitelesítési engedélyt az OMH típusvizsgálat alapján adja ki.” 
 „Vhr. 8. § (2) A típusvizsgálat kiterjed a mérőeszköz működés és használat szempontjából 
fontos méréstechnikai tulajdonságainak vizsgálatára.” 
A jogszabályban említett hitelesítési engedélyeket rendszeresen közzéteszik a Mérésügyi 
Közleményekben, a hitelesítési előírások pedig az OMH könyvtárában bárki számára hozzáférhetők. 
Külön hitelesítési előírás vonatkozik az üzemi nyomásmérőkre, a nyomástávadókra, a kipufogógáz-
elemzőkre és így tovább. Közös jellemzőjük, hogy megkövetelik a hitelesítendő mérőeszköz 
vizsgálatát az adott eszköz minden bekapcsolható üzemmódjában és mérési tartományában. 
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Mire terjed ki a kalibrálás? 
 
 A kalibráló laboratóriumok tevékenységét nagyon sok előírás és ajánlás szabályozza, de nincs 
arra vonatkozó kötelező előírás, hogy a kalibráló laboratóriumok által kidolgozott és dokumentált 
kalibrálási eljárások a mérőeszköz metrológiai jellemzői közül melyekre irányuljanak. Erről a megbízó 
és a kalibráló laoratórium szabadon állapodhatnak meg. Előfordulhat, hogy kalibrálás nem terjed ki a 
műszer összes üzemmódjára vagy mérési tartományára. A mérési pontok megválasztásán kívül 
szabad megállapodás kérdése az is, hogy a műszer reprodukáló képességét milyen mértékben 
vizsgálják, vagy hogy vizsgálják-e a mérőeszköz működését befolyásoló környezeti feltételek hatását a 
mérés eredményére. 
 A fentiekből az is következi, hogy bizonyos esetekben hiteles mérőeszközt is célszerű lehet 
kalibrálni. A nyomásmérők például kötelező hitelesítésű mérőeszközök és a hitelesítési előírás 
pontosan előírja, hogy a hitelesítési méréseket milyen hőmérséklet-tartományban kell végezni. 
Üzemi körülmények között azonban sok nyomásmérő ennél magasabb hőmérsékleten működik, ahol 
a nyomásmérők általában kevésbé pontosak, mint azon a hőmérsékleten, ahol a hitelesítést 
végezték. 
A kalibráláshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek. 
Most térjünk vissza a kalibrálás szó köznyelvi jelentéseire. Ki ne olvasott volna olyan műszerkönyvet, 
amelyben a műszer beállítási- vagy beszabályozási műveletsort illették a kalibrálás, sőt hitelesítés 
szóval. Ne higgyük, hogy a nálunk fejlettebb ipari kultúrájú országokban nem fordul elő 
következetlenség a metrológiai fogalmak használatában. Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló 
Laboratóriumában, mint már Közleményünk 50. számában beszámoltunk róla a FLUKE cégtől vásárol, 
METCAL nevű számítógépes program támogatja a kalibrálási tevékenységet. Ez képernyőüzeneteiben 
a „verification” szóval jelöli a kalibrálást és „calibration” szóval a műszerek beállítását. A FLUKE 1996-
os katalógusában a következő definíció található: „A kalibrálás olyan eljárás, melynek során 
ismeretlen hibájú műszereket vizsgálunk úgy, hogy összehasonlítjuk ismert hibájú etalonokkal abból a 
célból, hogy detektáljuk, és ha szükséges korrigáljuk az eltérést a műszer értékmutatásában.” 
 A fenti példa két dologra hívja fel a figyelmet. Az egyik az, hogy máshol sem egységes a 
szóhasználat, a másik pedig az, hogy a metrológiai értelmező szótárban beállításnak vagy 
beszabályozásnak nevezett tevékenység a kalibráláshoz szorosan kapcsolódik és erre a megbízóink 
részéről igény van. Fontos azonban tisztázni, hogy a műszer beszabályozása nem része a 
kalibrálásnak. A kalibráló laboratórium vállalkozhat ugyan a beszabályozásra, de csak ha erre külön 
megbízást kap. Ilyenkor kétszer kell a műszert kalibrálni. Először azért, hogy megállapítsuk a 
beszabályozás szükségességét, valamint azért, hogy adatokat kapjunk a műszerrel korábban végzett 
mérések esetleges korrekciójához. Másodszor pedig azért, hogy tanúsítsuk a beszabályozás utáni 
állapotot. 
 

Meddig érvényes a kalibrálási bizonyítvány? 
 
 Érdeklődő ügyfeleink által talán a leggyakrabban feltett kérdés az, hogy meddig érvényes a 
kalibrálási bizonyítvány. A válasz első hallásra valószínűleg sokakat meglep: a kalibrálási 
bizonyítványnak ugyanis nincs érvényességi ideje. Ennek egyik oka az, hogy a már korábban idézett 
jogszabályi paragrafus kimondja, hogy „az akkreditált kalibráló laboratórium által kiadott kalibrálási 
bizonyítvány… a kalibrált mérőeszköz használatára vonatkozó tiltást vagy kötelezést nem 
tartalmazhat.” Ha határidőt szabnánk a kalibrálási bizonyítvány érvényességének, akkor ez a műszer 
használatára vonatkozó tiltás lenne. A kialakult gyakorlat szerint legfeljebb annyi megengedett, hogy 
a kalibrálási bizonyítványban megjegyzésként felhívjuk a megrendelő figyelmét a rendszeres 
kalibrálás fontosságára, esetleg javasolunk időpontot a következő kalibrálásra, de ez senki számára 
nem jelenthet semmiféle kötelezettséget. 
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 A másik ok az, hogy ha szabad lenne, akkor sem tennénk meg, hogy minden műszer 
kalibrálási bizonyítványába a hitelesítési bizonyítványokhoz hasonlóan határidőt írjunk. Említettük 
már, hogy minden műszer hitelesítésének feltétele, hogy a műszer rendelkezzék hitelesítési 
engedéllyel, a hitelesítési engedély kiadását pedig típusvizsgálat előzi meg. A típusvizsgálat során a 
mérésügyi hatóság elsősorban arra kíváncsi, hogy átlagos üzemeltetési körülmények között a műszer 
mennyire őrzi meg üzemképességét és pontosságát. Ilyen típusvizsgálat, vagy azzal egyenértékű 
üzemeltetési tapasztalat hiányában egyetlen kalibráló laboratórium sem vállalkozhat arra, hogy 
felelősséget vállaljon egy olyan megállapításért, ami egy mérőeszköz jövőbeli pontosságára 
vonatkozik. 
 

Milyen gyakran kell egy műszert kalibrálni? 
 
 Bizonyos esetekben szabványok írják elő a kalibrálás gyakoriságát, más esetekben a 
műszerkönyv tartalmaz erre vonatkozó ajánlást. Az ISO 9000 szerinti minőségbiztosítási rendszerben 
dolgozó szervezeteknél a minőségügyi kézikönyv írja elő a kalibrálás gyakoriságát. Ha semmiféle 
előírás nincs, akkor a műszerkönyv ajánlásit, a használat körülményeit és korábban összegyűlt 
üzemeltetési tapasztalatokat kell összevetni a megkívánt mérési pontossággal és ennek alapján 
meghatározni a kalibrálások gyakoriságát. 
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