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1.

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez a hitelesítési előírás a 309/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – a mérésügyről szóló 1991. évi
XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása –
mellékletében felsorolt, a kilélegzett alkohol mérésére szolgáló légzési alkoholmérőkre
vonatkozik.
Jelen előírás az OIML R126:1998(E), illetve az OIML R126 7CD:2011 nemzetközi ajánlás
figyelembevételével készült.
A hitelesítést jelen HE 25-2013 hitelesítési előírás szerint évente kell végezni.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK
A levegőben mért alkohol koncentrációját – az OIML R126 7CD:2011 ajánlásának
megfelelően – a műszernek mg/L egységben kell kijeleznie.
1 mg/L légzési alkohol koncentrációjú az a levegő, melynek egy litere 34 °C-on és 101325 Pa
nyomáson 1 mg etil-alkoholt tartalmaz.

3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Légzési alkoholmérő
A légzési alkoholmérő olyan mérőeszköz, ami egy megadott hibán belül méri és kijelzi az
egyén alkohol telítettségére vonatkozó légzési alkohol tömegkoncentrációját az emberi lehelet
vizsgálatával.
A légzési alkohol koncentrációjának meghatározására alkalmazható mérőeszközök mérési
elve nincs rögzítve, csupán a nemzetközi előírásban (OIML R126:1998(E), illetve R126
7CD:2011) rögzített műszaki követelményeknek kell eleget tennie.

3.2

A mérés elve
A légzési alkoholmérők az etil-alkoholt infravörös sugárzáselnyelés elvén, vagy elektrokémiai
érzékelővel mérik.

3.2.1

Infravörös sugárzáselnyelés
A befújt levegő egy beállított hullámhosszú infravörös fénnyel megvilágított cellán halad át.
Az infravörös fényt fotodióda érzékeli, mely az észlelt fényerősséggel arányos fajlagos jelet
ad. Az alkohol molekulák az adott hullámhosszú fényt abszorbeálják, a fényerősség csökken,
így a fotodióda jele az alkohol koncentrációtól függően megváltozik. Az elektromos jel
erősítés és megfelelő átalakítások után jut a műszer kijelzőjére.

3.2.2

Elektrokémiai érzékelés
Elektrokémiai elven olyan gázok mérhetők, melyek redukálódni (elektront felvenni), illetve
oxidálódni (elektront leadni) képesek. Az érzékelőn átfolyó áram arányos a kilélegzett etilalkohol koncentrációjával.

3.3

A légzési alkoholmérő típusai

3.3.1

Helyhez kötött légzési alkoholmérő
Olyan légzési alkoholmérő, amelyet csak épületen vagy helyiségen belüli használatra
szánnak, biztosítva az azonos környezeti feltételeket.
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3.3.2

Mobil légzési alkoholmérő
Olyan légzési alkoholmérő, melyet mozgó laboratóriumbeli (pl. autó) használatra szánnak.

3.3.3

Kézi légzési alkoholmérő
Olyan légzési alkoholmérő, amely kézben hordozható, épületen vagy mozgó laboratóriumon
kívül is használható.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Alveoláris levegő
A tüdőben (ahol a gázcsere történik) tárolt levegő.

4.2

Tüdőből kilélegzett levegő
Az egyén által a tüdőből kilélegzett levegő, ami az alveoláris levegőt megfelelően jellemzi.

4.3

Holttérfogat
A kilélegzett levegő kezdeti térfogata, amely a légzési rendszer felső traktusából (a szájból)
származik, és nem befolyásolja az alveoláris levegő mennyiségét.

4.4

Mérési mód
Normál üzemmód, amelyben a gyakorlatban előforduló méréseket – illetve a hitelesítést –
lehet végezni, mely méréseknek meg kell felelniük az OIML R126 7CD:2011ajánlás
támasztotta követelményeknek. A készülék felbontása ekkor 0,01 mg/L.

4.5

Szerviz mód
Az az üzemmód, amelyben adott légzési alkoholmérő különböző beállításai (típusvizsgálat,
kalibrálás stb.) történnek. Ekkor a műszer felbontása 0,001 mg/L.

5.

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

5.1

Anyag
Az alkoholmérőt olyan szerkezeti anyagokból kell készíteni, melyek ellenállnak a használat
során fellépő környezeti hatásoknak (pl. hő, nedvesség).

5.2

Kijelzés
A gáz koncentráció értékeinek kijelzése digitális (számjegyes). A kijelzésnek jól láthatónak
kell lennie. A számok magassága min. 5 mm. Felbontás mérési módban: 0,01 mg/L. A köztes
értékeket mindig lefele kerekítjük (pl. az eredmény 0,427 mg/L, mérési módban ez 0,42
mg/L-nek felel meg).

5.3

Nyomtatás
Ha a készülékben beépített nyomtató van, illetve a műszerhez nyomtató csatlakoztatható, a
mutatott értékeknek változás nélkül kell a nyomtatásban megjelenniük. A beépített nyomtató
a készülék azonosító számát a gyári számmal egyezően jelenítse meg. A papíron legalább a
mérési eredmény és a mértékegység legyen rajta, a számok magassága min. 2 mm legyen. A
papír hiányát a készüléknek jeleznie kell.

5.4

Műszaki dokumentáció
A gyártónak a hitelesítendő készülékhez műszerkönyvet kell mellékelnie, amely leírja a
berendezés mérési elvét, illetve az adott készülékre specifikus mérési eljárást.
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5.5

Egyéb követelmények
A készüléknek minden mérés előtt nulláznia kell önmagát. Ha ez nem történik meg, azt a
készüléknek jeleznie kell és meg kell tagadnia a további mérések végzését. Ugyanígy jeleznie
kell a készüléknek a mérésre kész állapotot is, melyet mérés előtt legalább 1 percig meg is
kell tartania. Mérés csak ebben az állapotban végezhető. A mintavétel (befúvás)
folytonosságát is jelezni kell. Ha a befúvás térfogatárama nem megfelelő nagyságú, vagy
időtartama nem elég hosszú, azt a készüléknek jeleznie kell és megtagadni a további
lépéseket.
A felmelegedési idő bekapcsolás után legfeljebb15 perc, stand-by módból mérési módba
történő áttérés után pedig maximum 5 perc.
A mérési eredményeknek legalább 15 percig hozzáférhetőnek kell lenniük (nyomtatás is
megengedett).

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelező jellegű feliratok
Az alkoholmérőkön a következő adatokat kell jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül
feltüntetni:

gyártó cég neve, vagy jele (logoja),

a műszer neve, típusa, gyártási száma, fajtája,

környezeti hőmérséklet tartomány,

tápfeszültség,

a kijelzés mértékegysége (lehet a menüben is),

a kezelő szervek rendeltetésére utaló felirat vagy jel.

6.2

Fakultatív jellegű feliratok
Az egyes alkoholmérő-típusokon más feliratok - pl. tulajdonjogi hovatartozás, a tulajdonos
külön sorszámozása - is feltüntethetők, amennyiben azok az előírt feliratok olvashatóságát
nem zavarják. Ezen feliratokra ugyanazok az általános elvek és követelmények vonatkoznak,
mint az előírtakra.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK
Az alkoholmérőkkel szemben támasztott metrológiai követelményeket az OIML R126
7CD:2011 nemzetközi ajánlás 5. pontja tartalmazza.
A légzési alkoholmérők a 0,00 mg/L-től legalább 2 mg/L tartományban kell, hogy képesek
legyenek az alkohol koncentráció mérésére. A méréstartomány megengedett felső határát a
gyártó határozhatja meg, de a mérőeszköznek jeleznie kell, amennyiben a mérési eredmény
meghaladja a felső határértéket.
A légzési alkoholmérőnek biztosítania kell, hogy a mérési eredmények reprezentatívak
legyenek a kilélegzett levegő alkoholkoncentrációjára nézve. Ezt a reperezentativitást a
mintavétel körülményei teszik lehetővé, melyek a fenti ajánlás szerint a következők:

befújt levegő térfogata: 1,2 L, vagy ennél nagyobb

nyomás: nem nagyobb, mint 25 hPa (12 L/min áramlás esetén)

térfogatáram: 6 L/min, vagy ennél nagyobb

kilégzés ideje: 5 s, vagy ennél nagyobb.
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A pontos értékeket minden esetben a műszer gyártója határozza meg.
A hitelesítést négy különböző összetételű etil-alkohol-nitrogén gázkeverékkel, illetve tiszta
nitrogén gázzal végezzük (részletesebb leírást ld. a következő pontban). Fenti ajánlás szerint
az időszakos hitelesítés alkalmával elfogadható hiba értéke ennél a négy koncentráció értéknél
± 5 %, vagy 0,02 mg/L, amelyik a nagyobb.

8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1

Hiteles anyagminták
A hitelesítéshez négy különböző összetételű hiteles anyagmintát (etil-alkohol-nitrogén
gázkeverék), illetve a 0 etanol koncentráció ellenőrzéséhez 4.5 tisztaságú nitrogéngázt kell
használni.
Az alábbi táblázat tartalmazza a hitelesítéshez használható gázok névleges koncentrációját,
amelytől eltérni ± 15 %-kal lehet:
1. palack
2. palack
3. palack
4. palack
5. palack

EtOH-koncentráció (ppm)
0
111
222
444
888

EtOH-koncentráció (mg/L)*
0
0,200
0,400
0,800
1,600

*: A pontos koncentráció mg/L-ben a mindenkori légnyomás- és hőmérsékletértéktől függ.
8.1.2

Segédeszközök

légnyomásmérő, kiterjesztett mérési bizonytalansága: 2 mbar,

hőmérő, 0,2 K osztású,

fém membrános nyomáscsökkentő, „nitrogén menettel”,

műanyag csövek és mintavevő csutora,

légnedvesség mérő, mérési bizonytalansága: 1,2 rel.%.

8.2

A hitelesítés körülményei
A hitelesítést az alábbi referencia körülmények között kell elvégezni:

környezeti hőmérséklet
(18 ÷ 28) °C,

légnyomás
a műszerkönyvben leírtaknak megfelelően

relatív légnedvesség
(20 ÷ 80) %.

8.3

Hitelesítési eljárás

8.3.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
Szemrevételezéssel meg kell állapítani, hogy a műszer teljesíti-e a technikai követelmények,
illetve a megjelölés fejezetekben rögzített követelményeket.
Ellenőrizni kell, hogy a mérőeszköz szenvedett-e a működését zavaró sérülést.
Szintén ellenőrizni kell a mintavezeték sértetlenségét.
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8.3.2

Méréstechnikai vizsgálat
A hiteles anyagmintával történő ellenőrzést az előírt bemelegedési idő után lehet elkezdeni. A
bemelegedési idő letelte után a műszert nitrogénnel nullázzuk.
Mérési üzemmódban (illetve, ha a mérés úgy gazdaságosabb, akkor szerviz üzemmódban) a
minta-bemeneten keresztül vezetjük be a gázt vigyázva arra, hogy a mintabevezető műanyag
cső hossza ne érje el az 1 métert. A kisebbtől a nagyobb koncentráció felé haladva minden
gázzal legalább 3 párhuzamos mérést kell végezni. Ha a kijelzett érték stabilizálódik (ezt
általában hang jelzi), azokat a mérési jegyzőkönyvbe leírjuk.
Ha a kijelzett értékek közül egy is a megengedett eltérésen kívül esik, a mérőeszköz csak
javítás, vagy beállítás után hitelesíthető.

8.3.3

A hitelesítési eljárás idő előtti befejezése
Ha a hitelesítés során bármilyen hibát észlelünk, az MKEH ME HB-elut. szerinti, a
Metrológiai Hatóságra vonatkozó Határozat nem hiteles mérőeszközről c. határozatot kell
kiadni.

8.4

Kiértékelés
A 8.2 pontban megadott környezeti paraméterek mellett megvizsgáljuk, hogy a mért értékek a
7. pontban leírt megengedhető hibahatáron belül vannak-e. Az OIML R126 7CD:2011
nemzetközi ajánlása szerint az időszakos hitelesítés alkalmával elfogadható hiba értéke a 8.1.1
pontban említett öt koncentráció értéknél ± 5 %, vagy 0,02 mg/L, amelyik a nagyobb.
Ha mind az öt hitelesítő gáznál a mért koncentráció értékek a hibahatárok közé esnek, akkor a
légzési alkoholmérő megfelelt a Hitelesítési előírás követelményeinek.
Ha egy mért érték is kívül esik a hibahatárokon, a mérőeszköz nem felel meg a Hitelesítési
előírás követelményeinek.

8.5

Tanúsítás
Amennyiben a konkrét hitelesítési engedély másként nem rendelkezik, akkor a megfelelőnek
bizonyult mérőeszközön törvényes tanúsító jelként az MKEH ME 707-M1 szerinti öntapadó
matricát kell alkalmazni.

8.6

Bizonylatolás

8.6.1

Mérési jegyzőkönyv
A hitelesítési eljárás során előnyomtatott jegyzőkönyvet kell használni, amelynek az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

ügyiratszám,

a mérőeszköz gyártója, típusa, gyártási száma,

a megrendelő neve, címe,

a hitelesítés helye és ideje,

a környezeti feltételek (hőmérséklet, légnyomás, páratartalom) értéke,

a felhasznált hiteles anyagminták gázkoncentrációi, palackszáma,

a mérőeszköz kijelzett értékei,

a hitelesítés eredménye (megfelelt, nem felelt meg),

a hitelesítő neve.
A mérési jegyzőkönyvet az Iratkezelési szabályzatban lefektetett követelmények szerint kell
megőrizni.
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8.6.2

Hitelesítési bizonyítvány
Az elvégzett hitelesítésről hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani az MKEH HE 25-2013-HB
szerint, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

ügyiratszám,

hitelesítési engedély száma,

hitelesítési bizonyítvány kiállításának dátuma,

légzési alkoholmérő gyártója, típusa, gyártási száma,

megrendelő neve, címe,

hitelesítés helye, ideje,

hitelesítés értékelése,

öntapadó matrica száma,

hitelesítés érvényességi ideje,

hitelesítő neve, aláírása.
Ha a mérőeszköz a 7. pontban leírt metrológiai követelményeknek nem felelt meg, az MKEH
ME HB-elut. szerinti, a Metrológiai Hatóságra vonatkozó Határozat nem hiteles
mérőeszközről c. határozatot kell kiadni.

9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A légzési alkoholmérőkre a TE 25-2006 típusvizsgálati előírás vonatkozik.

Készítette: Jakusovszky Beáta
Ellenőrizte: Nagyné Szilágyi Zsófia
2. kiadás
Készült: 2013. 09. 20.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

Jóváhagyta: Király Péter
Nyomtatás kelte:
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