
Minőségbiztosítási rendsze
rek bevezetése a geofizikai 

(földtani) kutatásban.

A z utóbbi időben Magyarországon is egyre szélesebb 
körben terjednek a különböző minőségbiztosítási tanú
sítvánnyal rendelkező termékek, gyártási eljárások.

Egyre több az olyan "vizsgáló laboratórium" száma is, 
amelyekben végzett egy, vagy több vizsgálatra minő
ségbiztosítási tanúsítványt szerzett a tulajdonos jogi 
személy, vagy akár az egyéni vállalkozó.

Gyártási termékekre, a szolgáltatások jelentős részére 
az ISO 9000, illetve az ISO 9100 sorozatszámú minőség- 
biztosítási rendszerek, míg a laboratóriumok mérési 
eljárásaira, kalibrációs tevékenységére az EN-45000 so
rozatszámú rendszerek valamelyike nyújt tanúsítványt.

Minőségbiztosítási tanúsítványokat (akkreditációt) 
az erre a tevékenységre felhatalmazott szervek (szerve
zetek) bocsátanak ki. Magyarországon az erre hivatott 
szerv a "Nemzeti Akkreditációs Testület” (NAT).

Az akkreditáció természetesen bármely jogosult nem
zetközi testületnél is kezdeményezhető. Az akkredi
táció érvényessége lehet országos vagy nemzetközi, 
mindkét esetben fennáll, hogy az érvényesség időtar
tamhoz kötött (általában 3-5 év).

Az ELGI 1996-ban találkozott először azzal a prob
lémával, hogy egy megrendelő, az adott geofizikai tevé
kenységre szóló megbízást nemzetközi minőségbizto
sítási tanúsítványhoz kötötte. Várható, hogy a közeli 
jövőben egyre több külföldi és hazai megrendelő fog 
hasonlóképpen eljárni. Ez több szempontból is érthető 
és logikus. Egyrészt az EK országainak közös törekvése 
a minél szélesebb körű egységesítés és termékvédelem. 
Nyilvánvaló, hogy a maguk számára elfogadott normák 
teljesítését és szabványok alkalmazását a velük kapcso
latba lépő külföldi partnertől is elvárják. Másrészt gyak
ran előfordul, hogy egy tevékenység engedélyezteté
sekor az arra jogosult szakhatóság olyan vizsgálatok 
elvégzését követeli meg a pályázótól (beruházótól), 
amely vizsgálatok nem tartoznak a beruházó szakmai 
területéhez. Ezért a beruházó adott esetben azt sem 
tudja, mit várnak el tőle. Akkreditált tevékenységnél 
módja van az elvégzendő feladat áttekintésére.

A beruházó nyomon követheti a hatóság előírásainak 
betartását annál a vállalkozónál, aki számára a kijelölt 
munkákat elvégzi. így megnyugtatóbbnak tartja, ha az 
adott tevékenységet akkreditált laboratórium végzi.

Az akkreditáció megszerzésének feltételeit, az adott 
akkreditációs testület követelményrendszerét a megfe
lelő tájékoztatók tartalmazzák (pl.: 1,2,3), ezért itt ezzel 
a kérdéssel nem kívánok foglalkozni. Arra is csak érintő
legesen hívom fel az érdeklődők figyelmét, hogy az 
akkreditáció megszerzése nem kis költséggel jár, tehát 
még a kérelem benyújtása előtt alapos gazdasági meg
fontolás tárgyává kell tenni egy erre vonatkozó döntést. 
Tapasztalatom szerint külföldi szervezetek akkreditá-

cióval kapcsolatos árajánlatai általában többszörösei a 
hazai ajánlatokénak.

A geofizikai kutatási módszerek akkreditációs ügyme
netének két olyan mozzanatára szeretném felhívni el
sősorban a kutatók figyelmét, amit én személy szerint 
majdnem olyan fontosnak tartok, mint magának az akk- 
reditációnak a megszerzését. Nevezetesen bármely mé
rési eljárás akkreditációjának egyik szükséges feltétele, 
hogy az adott mérés eredménye valamely "használati 
etalonnal" legyen összehasonlítható (1). Egy további fel
tétel, hogy a laboratórium (amelynek tevékenysége az 
adott mérés) un. "Minőségügyi Kézikönyve" alapján 
egyértelműen nyomon követhető legyen a teljes mérési 
folyamat a tervezéstől a mérési eredmények megbíz
hatóságát jellemző mérőszámok ismertetéséig, beleért
ve a mérő, és a méréshez szükséges segédeszközökre 
vonatkozó mindazon ismereteket, amelyek alapján el
lenőrizhető, hogy a laboratórium a mérést az akkredi
táló szervezet követelmény rendszerének megfelelően 
végzi.

A két feltételt az ELGI Földfizikai Főosztálya Mátyás
hegyi Gravitációs és Geodinamikai Obszervatóriumá
nak egyik tevékenységi körére vonatkozó akkreditáció 
előkészítési munkái kapcsán a következőképpen teljesí
tettük (a  tevékenység megnevezése: "Földfelszíni pon
tok nehézségi értékének meghatározása relatív gravi- 
méteres mérésekkel").

1) Köztudott, hogy a nehézségi gyorsulás mérések
nek nincs sem hazai, sem nemzetközi etalonja (olyan 
értelemben, mint ahogy például a hossz -, vagy tömeg
mérésnek van). Az ELGI által végzett relatív nehézség
mérések eredményéinek "etalonra történő visszavezet- 
hetőségét" a következőkkel igazoltuk:

- ismertettük a relatív mérések elvét, vagyis, hogy 
ismeretlen nehézséggyorsulási értékű földi pont 
ezen adatát a nevezett mérési eljárással csak úgy 
lehet meghatározni, hogy ismert értékű pontok 
között végzünk interpoláló méréseket,

- ismert értékű pontokhoz abszolút módszerrel le
het jutni erre alkalmas mérőeszközökkel az or
szág kitüntetett helyein telepített "célállomáso
kon" (un."abszolút pontok") végzett mérésekkel,

- az ilyen mérésekre alkalmas berendezéseket ab
szolút eravimétereknek nevezik, s a velük végzett 
mérések eredményeinek pontossága miatt alkal
masak arra, hogy ezek az értékek a relatív méré
sek számára használati etalonként legyenek hasz
nálhatók,

- ezen berendezések pontosságát a "Nemzetközi 
Súly-, és Mértékügyi Hivatal"-ban rendszeresen, 
körvizseálat keretében ellenőrzik,

- a magyarországi abszolút állomásokon külföldi 
(amerikai, olasz, orosz és osztrák) mérésügyi szer
vek által végzett mérések eredményeit hivatalos 
jegyzőkönyvekben rögzítik, amely jegyzőkönyve
ket az ELGI felülvizsgálat céljára megőriz,

- ezeket a méréseket valamennyi ponton legalább 
10 évente megismétlik,

- az abszolút pontok között a jelenleg legkorszerűbb 
relatív graviméterek csoportjával -interpoláló el
járással- további, nagy pontosságú bázispontokat
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határoztunk meg. Ezen pontok összessége a gravi- 
méteres mérések keretéül szolgáló "Országos 
Gravimetriai Hálózat" (4),
Az ELGI relatív gravimétereit (illetve megrende
lésre bármely gravimétert) az abszolút pontok kö
zött létesített un."kalibráló alapvonalon" évente 
kalibráljuk és a kalibrálások eredményét mérési 
jegyzőkönyvben rögzítjük.

Mindezekre való tekintettel az Országos Mérésügyi 
Hivatal, mint az 1991. évi XLV. - a mérésügyről szóló - 
törvény alapján illetékes szakhatóság (5 ) a magyaror
szági gravimetriai alaphálózat abszolút pontjainak ne
hézséggyorsulási értékeit használati etalonként ismerte 
el a relatív gravimetriai mérések céljára.

2 ) A relatív graviméteres mérés teljes folyamatát - 
beleértve a tervezéssel, a mérőműszerek kötelező vizs
gálataival és kalibrálásával kapcsolatos műveleteket 
éppúgy, mint a mérések kivitelezését, az észlelés lehet
séges módozatait, valamint a mérési eredmények fel
dolgozásának lépéseit bemutató szakaszokat - un. "házi 
szabványban" rögzítettük (6). Ez a szabvány a feldolgo
zó-, és kiegyenlítő program részletes ismertetését, a mé
résektől elvárható megbízhatóságot és a kötelező ellen
őrző mérések számának meghatározási módját is tartal
mazza, olyan részletességgel, hogy az említett mérést 
minimális gyakorlattal bárki elvégezhesse. Az említett 
tevékenységre vonatkozó HSZG 002/96 számú ELGI há
zi szabvány kötelező alkalmazását, az ELGI igazgatója - 
függetlenül az akkreditációs folyamat eredményétől - 
1997. június 1-i hatállyal életbe léptette.

Jelen cikk szerzője igen régóta hiányolja, hogy a geo
fizikai mérési módszerek, térképezési eljárások alkal
mazására és az eredmények interpretálására vonatko
zóan semmiféle országos, vagy házi szabvány nem áll 
rendelkezésre. Ez egyrészt megnehezíti a geofizikai 
munkák egységes szempontok szerinti tervezését, más
részt nem teszi lehetővé az eredmények (felmérések, 
eredménytérképek stb.) minőségének megfelelő meg
bízhatósági mérőszámokkal történő ellenőrzését. A hiá
nyosság annál inkább is szembeötlő, mert pl. a geodé
ziai munkákra vonatkozóan részletesen kidolgozott or
szágos szabványok állnak rendelkezésre. Hasonlóan so
kan ismerik - és mongóliai expedíciós földtani munkák 
tervezésekor gyakran alkalmazták is - az egykori Szovjet
unióban a földtani munkákra vonatkozó összövetségi 
normakönyvet (közismert nevén SZUSZN). Remélni le
het, hogy az egyre erősebb nemzetközi és hazai piaci 
verseny e téren is megteszi majd kedvező hatását és a 
gravimetriai munkákhoz hasonlóan, a többi földtani ku
tatási módszerre vonatkozóan is elkészülnek az említett 
szabványok. Egy adott intézménynél készült házi szab
vány alkalmazása más, hasonló tevékenységet végző 
cég, vállalkozó stb. számára nem kötelező érvényű, ám 
újabb akkreditációs eljárásnál a már elfogadott házi 
szabványokat figyelembe kell venni. Célszerű lenne 
ezért ezeket szakmai folyóiratban nyilvánosságra hozni, 
ily módon is elősegítve gyorsabb elterjedésüket és ösz
tönözve azt, hogy egy adott földtani kutatási módszer 
alkalmazása egységes elvek szerint történhessék, kuta
tási helytől függetlenül, országosan.

A jelenlegi rendeletek, törvények szerint az akkre
d itá ló  megszerzése bárki számára elérhető a megfelelő 
feltételek teljesítése esetén, tehát akár egyéni vállalko
zók, társaságok számára is. Ez önmagában örvendetes. 
Ugyanakkor nem lenne célszerű, ha az állam - adott 
esetben törvényben is rögzített - földtani alapmun
káival kapcsolatos mérések tervezése és végzése (pl.:

országos alaphálózatok fenntartása stb.) kikerülne az 
állami intézmények tevékenységi köréből.

Ezért - más felügyeleti szervek gyakorlatához hason
lóan - szükségesnek tartom olyan feltételrendszer kidol
gozását, amely biztosítja, hogy az állam földtani alap
feladataival kapcsolatos méréseket továbbra is állami 
intézmények végezzék.

Összefoglalva:

- A geofizikai kutatási (mérési) módszerek akkre
ditálása és ezzel összefüggésben azok szabványo
sítása véleményem szerint segítséget jelent mind 
a munkák tervezéséhez, mind a korszerű munka
végzéshez; következésképp szorgalmazása kívá
natos.

- Az akkreditált módszer növeli az intézmény ver
senyképességét - az egyéb feltételek fennállása 
esetén - hiánya ugyanakkor potenciális megren
delőktől foszthatja meg az intézeteket.

- Az akkreditálás költsége a tevékenység jellegétől 
függően meglehetősen magas, 4-500 eFt-nál min
den esetben nagyobb kiadást jelent, ezért az eljá
rás megindítását gondos gazdasági tervezésnek 
kell megelőznie, kivéve azt az esetet, amikor a 
partnerkapcsolatok ezt nélkülözhetetlenné te
szik.

- Fontos tudnivaló, hogy az akkreditálás 3-5 évre 
szól, az elkészített házi szabványok pedig nem 
válnak automatikusan országos (MSZ) szabvány- 
nyá.

- Az akkreditáló szervezet a tevékenységet évente 
ellenőrzi, és a minőségügyi rendszerben tapasz
talt súlyosabb hiányosság az akkreditáció azonna
li visszavonását eredményezheti.

- A minőségbiztosítási tanúsítvánnyal járó előnyök 
és kötelezettségek csak az akkreditált tevékeny
ségre vonatkoznak, ezért egy intézet teljes tevé
kenységi körének ismertetésénél (reklámozásá
nál) világosan és egyértelműen kell az akkreditált 
tevékenységre utalni.

- Végül figyelembe kell venni, hogy az akkreditált 
tevékenység végzéséhez rendszeres napi admi
nisztratív elfoglaltság is járul, és kötelezettsége
ket ró a tevékenységet végző valamennyi dolgo
zóra (továbbképzési terv, jelentéskészítés, belső 
felülvizsgálatok stb.).

Csapó Géza Ph.D.
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
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