
 
 

Tisztelt Olvasónk! 
 

Szíves tájékoztatásul betűrendben felsoroljuk azt a 219 metrológiai szakkifejezést, amit 
ismernie kell a mérésekkel foglalkozó hazai szakembereknek. Ezeket és nemzetközileg 
elfogadott, helyes meghatározásaikat a Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár – Alapvető 
és általános fogalmak, kapcsolódó szakkifejezések 3. kiadása tartalmazza. 
 
Ha Ön munkája során nemzetközi, európai, vagy hazai szabványokat használ, ha mérési 
eredményeket közöl, ha mérőeszközök műszaki leírását készíti, vagy olvassa, ha metrológiai 
témájú előadásokat tart, vagy cikkeket ír, ha méréselméletet oktat, ha el akar igazodni a 
nemzetközi és hazai mérésügyi jogszabályok szövegében, akkor ennek a Nemzetközi 
Metrológiai Értelmező Szótárnak a szakkifejezéseit kell alkalmaznia. 
 
A felsorolás az egyes szakkifejezések hivatalosan alkalmazható, azonos jelentéstartalmú 
változatait külön tételekként mutatja be.     
 
A Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár (közismert néven: a VIM) 3. kiadása jelentős 
mértékben eltér a korábban magyar nyelven is megjelent 2. kiadástól. A műszaki, méréses 
tevékenységben közölt adatok helyességét, egyértelműségét csak a korszerű, pontosan 
értelmezett szakkifejezések használata biztosítja. 
 
Amennyiben érdeklődik a szótár iránt,  ITT  kaphat tájékoztatást! 
  
   
alapegység  
alapmennyiség  
állandósult állapotnak nevezett működési feltétel  
állékonyság (stabilitás)  
anyagi mérték  
anyagminta felcserélhetősége  
anyagminta  
A-típusú értékelés  
beállási idő  
befolyásoló mennyiség által okozott változás  
befolyásoló mennyiség  
bemenő mennyiség a mérési modellben  
bemenő mennyiség  
beszabályozás  
bizonytalanság  
bizonytalanság-jegyzék  
B-típusú értékelés  
dimenzió  
dimenziónélküli mennyiség  
egy-dimenziójú mennyiség  
egység többszöröse  
egység törtrésze  
egység  
egységegyenlet  
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egységek közötti átszámítási tényező  
egységrendszer  
elfogadott (egyezményes) érték  
elfogadott (egyezményes) mennyiségérték  
elfogadott (egyezményes) referenciaskála  
ellenőrzőponti hiba  
ellenőrzőponti mérési hiba  
előírt működési feltétel  
elsődleges etalon  
elsődleges referencia eljárás  
elsődleges referencia mérési eljárás  
eredő standard bizonytalanság  
eredő standard mérési bizonytalanság   
érték  
értékmutató készülék felbontása  
értékmutató mérőműszer  
érvényesítő ellenőrzés (validálás)  
érzékelő  
érzékenység   
észlelés határa  
észlelési küszöb  
észlelő (detektor)  
etalon   
etalon fenntartása  
felbontás  
használati etalon   
határfeltétel, működésé  
háttér kijelzés  
helyesség  
hiba  
hibahatár  
hiteles anyagminta  
hitelesítés/igazolás (verifikálás)   
holtsáv  
kalibrálás   
kalibrálási diagram  
kalibrálási görbe  
kalibrálási hierarchia   
kalibrátor   
kijelzés  
kijelzési tartomány  
kijelző mérőműszer  
kimenő mennyiség a mérési modellben  
kimenő mennyiség  
kiterjesztési tényező   
kiterjesztett bizonytalanság  
kiterjesztett mérési bizonytalanság  
koherens egységrendszer  
koherens származtatott egység  
korrekció  



közbenső mérési precizitás  
közbenső precizitás  
közbenső precizitási feltétel  
közvetítő (transzfer) mérőeszköz   
legnagyobb megengedett hiba  
legnagyobb megengedett mérési hiba  
leírási (definiálási) bizonytalanság  
leszármaztatás kalibrálással   
másodlagos etalon  
megbízhatósági tartomány   
megbízhatósági valószínűség   
megcélzott bizonytalanság  
megcélzott mérési bizonytalanság  
megismételhetőség  
megismételhetőségi feltétel  
megkülönböztetési küszöb  
megkülönböztető képesség (szelektivitás)  
mennyiség dimenziója  
mennyiség elfogadott (egyezményes) értéke  
mennyiség értéke  
mennyiség mért értéke  
mennyiség számértéke  
mennyiség valódi értéke  
mennyiség  
mennyiségegyenlet  
mennyiségérték   
mennyiségérték skála  
mennyiségfajta   
mennyiségkalkulus (mennyiségszámítás)  
mennyiségrendszer  
mérendő mennyiség  
mérés bizonytalansága  
mérés elve  
mérés eredménye  
mérés helyessége  
mérés hibája  
mérés közbenső precizitási feltétele   
mérés megismételhetősége  
mérés megismételhetőségi feltétele  
mérés modellje  
mérés módszere  
mérés pontossága  
mérés rendszeres hibája  
mérés standard bizonytalansága  
mérés torzítása  
mérés újra-előállíthatósága (reprodukálhatósága)  
mérés újra-előállíthatósági (reprodukálhatósági) feltétele   
mérés véletlen hibája  
mérés  
mérésfüggvény  



mérési bizonytalanság A-típusú értékelése   
mérési bizonytalanság B-típusú értékelése  
mérési bizonytalanság  
mérési eljárás  
mérési elv  
mérési eredmény  
mérési eredmények metrológiai összeférhetősége (kompatibilitása)  
mérési eredmények metrológiai összehasonlíthatósága  
mérési helyesség  
mérési hiba  
mérési modell  
mérési módszer  
mérési pontosság  
mérési precizitás  
mérési skála  
mérési tartomány  
mérőátalakító  
mérőeszköz sodródása (driftje)  
mérőeszköz torzítása  
mérőlánc  
mérőműszer állékonysága (stabilitása)   
mérőműszer  
mérőrendszer beszabályozása  
mérőrendszer érzékenysége  
mérőrendszer megkülönböztető képessége  (szelektivitása)  
mérőrendszer nullapontjának beszabályozása  
mérőrendszer  
mért érték  
mért mennyiségérték  
mértékegység  
metrológia  
metrológiai összeférhetőség (kompatibilitás)  
metrológiai összehasonlíthatóság  
metrológiai visszavezetettség egységre  
metrológiai visszavezetettség mértékegységre  
metrológiai visszavezetettség  
metrológiai visszavezetettségi lánc  
modell  
működés határfeltétele  
működési tartomány  
műszeres mérési bizonytalanság  
műszeres sodródás  
nemzeti etalon  
nemzetközi etalon  
Nemzetközi Mennyiség-rendszer  
Nemzetközi Mértékegység-rendszer   
névleges érték  
névleges jellemző  
névleges kijelzési tartomány szélessége  
névleges kijelzési tartomány  



névleges mennyiségérték  
névleges tartomány  
nullamérési bizonytalanság  
nullapont beszabályozása  
nullaponti hiba  
országos etalon  
pontosság  
pontossági osztály  
precizitás  
referencia mennyiségérték  
referencia mérési eljárás  
referencia működési feltétel  
referenciaadat  
referenciaérték  
referenciaetalon   
referenciafeltétel  
relatív standard mérési bizonytalanság  
rendszeren kívüli egység  
rendszeres hiba  
rendszeres mérési hiba  
sajátlagos etalon   
skála, értékmutató mérőműszeré  
sorrendi értékskála  
sorrendi mennyiség  
sorrendi mennyiségérték skála  
standard bizonytalanság  
standard mérési bizonytalanság  
standard referenciaadat  
számérték  
számérték-egyenlet  
számszerű mennyiségérték egyenlet  
számszerű mennyiségérték  
származtatott egység  
származtatott mennyiség  
torzítás  
újra-előállíthatóság (reprodukálhatóság)   
újra-előállíthatósági (reprodukálhatósági) feltétel   
utazó etalon   
üres kijelzés  
valódi érték  
valódi mennyiségérték  
véletlen hiba  
véletlen mérési hiba  
visszavezetettségi lánc  


