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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.)
kormányrendelet mellékletében felsorolt, hatásos villamos energia mérésére szolgáló
fogyasztásmérők gyártás utáni, a gyártó hitelesítő laboratóriumában elvégzett mintavételes első
hitelesítésére terjed ki.
Ezt a Hitelesítési Előírást a 1991. évi XLV. törvény 4. § (1) bekezdése, 10. §-a, illetve a
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. §-a és 9. §-a alapján adta ki az MKEH.
A mintavételi módszer és annak kritérium-rendszere a vonatkozó WELMEC útmutató alapján
az ISO 2859-1 szabvány, figyelembevételével készült, kielégíti az Európai Unió 2004/22/EC
direktíva (MID) F1 melléklet 7.3 pontjában előírt statisztikai feltételeit.
Megjegyzések:
1. A 2004/22/EC direktíva (MID) F1 melléklet 7.3 pontjában előírt statisztikai feltételek
szerint, a mintavételi rendszernek biztosítania kell:
a)
egy 95 %-os elfogadási valószínűségnek megfelelő minőségszintet, kevesebb,
mint 1 %-os nem-megfelelés mellett (vagyis a mintavételes vizsgálat
minőségének szintje olyan legyen, hogy 1 %-nál kevesebb nem-megfelelő
műszert tartalmazó tételt 95 %-os valószínűséggel elfogadjon);
b)
egy 5 %-os elfogadási valószínűségnek megfelelő minőséghatárt, kevesebb, mint
7 %-os nem-megfelelés mellett (vagyis a mintavételes vizsgálat minőségének
határa olyan legyen, hogy 7 %-nál kevesebb nem-megfelelő műszert tartalmazó
tételt 5 % valószínűséggel elfogadjon).
2. A 6.2 pontban leírt értékelési eljárás kielégíti a fenti feltételeket.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
A villamos fogyasztásmérők a villamos munkát, más szóval a felhasznált energiát mérik.
Jelen előírásban használt fizikai mennyiségek jelét, valamint ezen mennyiségek használható
egységeit és az egységek jelét az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat
megnevezése
Villamos
teljesítmény
villamos munka
(energia)
idő
erő
hosszúság

jele
P

A mennyiség
SI egységének
megnevezése
jele
watt
W

W

joule

J

t
F
l

másodperc
newton
méter

s
N
m

További törvényes mértékegységeinek
Megnevezése
jele
Kilowatt
kW
Megawatt
MW
Wattóra
Wh
Kilowattóra
kWh
Megawattóra
MWh
Óra
h
–
–
–
–
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Mennyiségi összefüggések:
1 J = 1 Nm
1 Wh = 3600 J
1 MWh = 1000 kWh = 106 Wh = 3,6 * 109 Ws

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Fogyasztásmérő
A fogyasztásmérők az elfogyasztott villamos energiát a villamos teljesítmény időbeni
integrálásával mérik.

3.2

Aktív (hatásos) energia
Az indukciós villamos fogyasztásmérő fizikailag lényegében egy kétfázisú szinkronmotor. Az
aktív energiát mérő fogyasztásmérők tárcsájának percenkénti fordulatszáma (n) a fogyasztó
által felvett
Ph = U * I * cosφ = k * n
hatásos teljesítménnyel, t idő alatt megtett fordulatainak száma pedig a fogyasztott aktív
(hatásos) villamos energiával arányos:
t

t

0

0

Wh = ∫ Ph (t )dt = k ' ∑ n
A tárcsa megtett fordulatait számláló szerkezet összegzi.
Az elektronikus (statikus) fogyasztásmérő olyan mérőszerkezet, amelyben az áram és a
feszültség félvezető (elektronikus) elemekre hatva az energiával arányos számú kimenő
impulzust hoz létre.
Aktív energia mérési üzemmódban az elektronikus mérőszerkezet kimenő impulzusainak
frekvenciája (f) arányos a rákapcsolt hatásos villamos teljesítménnyel
Ph = U * I * cosφ = k * f
A t idő alatt összegzett impulzusok

∑0 i
t

száma pedig a fogyasztott aktív (hatásos) villamos

energiával (munkával) arányos:
t

t

0

o

Wh = ∫ Ph (t )dt = k ' ∑ i
Az impulzusok számlálókra vannak vezetve. Ez elektromechanikus vagy elektronikus eszköz
lehet, amely egyesíti a memória és a kijelző funkciókat: tárolja és kijelzi az információt.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Tétel
Azonos gyártmányú, azonos gyártási sorozatból származó, azonos típusú, azonos alapáramú
és túlterhelhetőségű, azonos referencia feszültségű, azonos kijelző szerkezetű, hitelesítésre
együttesen bocsátott fogyasztásmérők meghatározott mennyisége.
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4.2

A tétel nagysága (jele: N)
A tételben lévő fogyasztásmérők száma.

4.3

Minta
Egy tételből vizsgálatra véletlenszerűen, jelen előírás szerint visszatevés nélkül kiválasztott
fogyasztásmérők.

4.4

Mintamérő
Egy tétel mintavételes vizsgálatra kiválasztott mérői.

4.5

Minta nagysága (jele: n)
A mintában lévő fogyasztásmérők száma.

4.6

Mintavételes vizsgálat
A tételre vonatkozó megfelelőség vagy meg nem felelősség megállapítása a minta
vizsgálatával.

4.7

Kétszeres mintavételezéses vizsgálat
Az előírt feltételeknek való megfelelőség vagy nem megfelelőség megállapítása egy
mintavétel alapján (első mintavétel), bizonyos feltételek teljesülése esetén egy második és az
első mintavétel együttes eredményei alapján.

4.8

Mintavételi előírás
Egy, vagy ha szükséges további minták kiválasztásának módja és az eredmények kiértékelésének módja, annak megállapítása céljából, hogy a tétel megfelelt vagy elutasítandó (nem
felelt meg).

4.9

Minőségi jellemző
A fogyasztásmérőnek olyan tulajdonsága (pl. villamos szilárdság, indulás, egy terhelési
pontban a pontosság), amely a minőség szempontjából szerepet játszik és segít abban is, hogy
egy adott tétel fogyasztásmérőit össze tudjuk hasonlítani. Ez az összehasonlítás lehet
mennyiségi (méréses ellenőrzésnél) vagy minőségi (minősítéses ellenőrzésnél).

4.10

Hiba
A fogyasztásmérő minőségi jellemzőjének eltérése az előírttól.

4.11

Nem-megfelelő fogyasztásmérő, hibás fogyasztásmérő
Olyan fogyasztásmérő, amelynél egy vagy több hiba észlelhető.

4.12

Minősítéses ellenőrzés
Olyan ellenőrzés, amely szerint a minta fogyasztásmérők bizonyos minőségi jellemzőit
kiértékelik, az előírásoknak megfelelő és nem megfelelő csoportba osztályozzák, a hibás
mérőket megszámlálják, és ezt veszik alapul a tétel megítélése szempontjából.

4.13

Elfogadás (a tétel elfogadása)
A tétel kielégíti a mintavételi előírás követelményeit.

4.14

Elfogadási mennyiség (jele: c)
A metrológiai követelményeknek nem megfelelő fogyasztásmérők maximális száma,
amelynél a tétel még elfogadható.

4.15

Visszautasítás
A tétel nem elégíti ki a metrológiai követelményeket.
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4.16

Visszautasítási mennyiség (jele: d)
A metrológiai követelményeknek nem megfelelő fogyasztásmérők minimális száma,
amelynél a tételt már el kell utasítani.

4.17

Átadó (gyártó) kockázata
Annak valószínűsége, hogy a mintavételes vizsgálat alapján egy megfelelő tétel
visszautasításra kerül (α, elsőfajú hiba).

4.18

Átvevő kockázata
Annak valószínűsége, hogy a mintavételes vizsgálat alapján egy nem megfelelő tétel
elfogadásra kerül (β, másodfajú hiba).

4.19

Elfogadható minőségszint (AQL, Acceptance Quality level)
A tétel elfogadható p0 selejtaránya, az a selejtarány, ami az 1-α elfogadási szinthez tartozik.
Jelen előírásban alkalmazott mintavételi tervben p0 < 0,01.

4.20

Határoló minőségszint (LQ, Limiting Quality)
Az a p1 selejtarány, ami az 5 %-os elfogadási szinthez tartozik.
Jelen előírásban alkalmazott mintavételi tervben p1 < 0,07.

4.21

Működési jelleggörbe (operating characteristic curve, OC görbe)
A működési jelleggörbe a mintavételi terv esetében megadja a tétel átvételének
valószínűségét a tétel minőségszintjének függvényében.
p (a tétel elfogadásának valószínűsége)
1,0

α

β
AQL

p
LQ

(selejtarány)

1. ábra OC görbe

5.

A TÉTELEK KIALAKÍTÁSA ÉS A MINTÁK KIVÁLASZTÁSA
a) A tétel bemutatásakor a gyártónak biztosítania kell a mérők egyedi azonosíthatóságát.
b) A hitelesítésre bemutatott azonos típusú, azonos szériában legyártott (zárt sorszámozású)
villamos fogyasztásmérők halmazából a 2. táblázatban megadott darabszámú tételek
valamelyikét kell kialakítani.
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c) A minták kiválasztása véletlenszerűen kell történjen (pl. erre a célra kidolgozott Random01 jelű Excel munkalap segítségével). A gyártónak biztosítani kell a mérők olyan módon
történő elhelyezését, ami lehetővé teszi, hogy a tétel minden egyes eleme hozzáférhető
legyen.
d) A kétlépcsős mintavételes eljárás első és második minta darabszáma azonos. A második
mintát az első mintavétel után fennmaradó tételből kell kiválasztani.

5.1

A vizsgálatok díja
A mintavételes vizsgálat díjára a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díjak megállapításáról szóló jogszabály szerint, a vizsgálatra bejelentéskor érvényes
díjtétel és eljárás vonatkozik. A számítás alapja a bejelentett tételben (a teljes sokaságban)
szereplő összes fogyasztásmérő darabszáma.

6.

A MINTÁK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE
A kiválasztott mintamérők vizsgálatát az érintett hitelesítési előírás (HE 19/1, vagy HE 19/2)
szerint kell elvégezni.
A mintamérőket a vizsgálati eredmények alapján minősíteni kell. A vizsgálatok minden
feltételét kielégítő villamos fogyasztásmérők MEGFELELT minősítést kapnak, az egy vagy
több feltételt nem teljesítő mérőket NEM FELELT MEG minősítéssel kell ellátni.

6.1

A mérési eredmények értékelése
A mintavételes vizsgálati eljárás kiértékelési sémáját a 2. táblázat foglalja össze.
2. táblázat
N
tételnagyság
[db]
501-1200
1201-3200
3201-10000
10001-35000

minta
sorszáma

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

n
minta
[db]

kumulált
minta
[db]

50
50
80
80
125
125
200
200

50
100
80
160
125
250
200
400

c*
Elfogadási
mennyiség
[db]
0
1
0
3
1
4
2
6

Második
d*
minta
Visszautasítás
i mennyiség vizsgálatának
feltétele [db]
[db]
2
1
2
3
1-2
4
3
2
5
5
3-4
7

* Minden a 2. mintához tartozó sorban a hibás mérők száma a kumulált (1. és 2. minta
összege) mintanagyságra vonatkozik

6.2

Az első mintavétel kiértékelése
a) A tétel elfogadásra kerül, ha a NEM FELELT MEG minősítésű mérők száma egyenlő
vagy kisebb, mint c. Ilyenkor 2. mintavételre nincs szükség.
b) A tétel visszautasításra kerül, ha a NEM FELELT MEG minősítésű mérők száma
egyenlő vagy nagyobb, mint d. Ilyenkor 2. mintavételre nincs lehetőség.
c) Második mintavételre akkor van lehetőség, ha a NEM FELELT MEG minősítésű mérők
száma nagyobb, mint c, de kisebb, mint d.
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6.3

Második mintavétel kiértékelése
a) A tétel elfogadásra kerül, ha a kumulált mintában talált összes NEM-MEGFELELŐ mérő
száma egyenlő vagy kisebb, mint c.
b) A tétel visszautasításra kerül, ha a kumulált mintában talált összes NEM-MEGFELELŐ
mérő száma egyenlő vagy nagyobb, mint d.
Elfogadott tétel esetén a NEM FELELT MEG minősítésű mérő(ke)t a tételből ki kell venni.
Elutasított tételek esetén a tételt 100 %-os vizsgálatnak kell alávetni, vagyis mindendarabos
hitelesítést kell végezni.

6.4

Mintapélda
2000 db-os tétel megfelelőségéről kell dönteni. A 2. táblázatban az 1201-3200 közötti tételnek
megfelelő sort kell tekinteni, és 80 db-os mintát kell venni.
N
tételnagyság
[db]
1201-3200

minta
sorszáma

n
minta
[db]

kumulált
minta
[db]

1.
2.

80
80

80
160

c
d
Második
Elfogadási Visszautasítás
minta
mennyiség i mennyiség vizsgálatának
[db]
[db]
feltétele [db]
0
3
1-2
3
4

Az első 80 db-os minta kiértékelése
a) A tétel elfogadásra kerül, ha a NEM FELELT MEG minősítésű mérők száma nulla.
Ilyenkor 2. mintavételre nincs szükség.
b) A tétel visszautasításra kerül, ha a NEM FELELT MEG minősítésű mérők száma egyenlő
vagy nagyobb, mint 3. Ilyenkor 2. mintavételre nincs lehetőség.
c) Második mintavételre akkor van lehetőség, ha a NEM FELELT MEG minősítésű mérők
száma 1, vagy 2.
A második 80 db-os minta kiértékelése
a) A tétel elfogadásra kerül, ha a kumulált (összesen 160 db-os) mintában talált összes
NEM-MEGFELELŐ mérő száma egyenlő vagy kisebb, mint 3.
b) A tétel visszautasításra kerül, ha a kumulált mintában talált összes NEM-MEGFELELŐ
mérő száma egyenlő vagy nagyobb, mint 4.

6.5

Eredmények nyilvántartása
Az egyes mintavételek eredmények (dátum, hitelesítő neve, tételnagyság, mintavétel
eredménye stb.) visszakereshetőségét megfelelő tárolással (elektronikusan, vagy papír alapon)
10 évig biztosítani kell.
A 2. táblázat szerinti mintavételnél, 5 egymást követő elutasítás esetén át kell térni a
mindendarabos ellenőrzésre, és meg kell keresni a probléma okát, illetve p0, p1, α, β.
vizsgálatával el kell dönteni, hogy a gyártási folyamat alkalmas-e a mintavételes hitelesítésre.
További mintavétel csak ezt követően történhet.

Készítette: Himpli Árpád
Ellenőrizte: Mónus Ferenc, Kőszegi József
Jóváhagyta: Dr. Pákay Péter
1. kiadás
2011. június 2.
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Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!
A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag!
Nyomtatás kelte:
12.07.20
Csak a kinyomtatás napján érvényes!

