
MÉRTÉKEGYSÉGEK 
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Fizikai mennyiség megadása 

Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell 
adnunk a mérés alapegységét, ezt 
mértékegységnek nevezzük, valamint a 
mennyiség alapegységhez viszonyított 
nagyságát, amit mérőszámnak hívunk.  
(Például a „3,7 m” kifejezésben a „3,7” a 
mérőszám és az „m” a mértékegység.)  

Formálisan egy mennyiséget a mérőszám és a 
mértékegység szorzataként állítunk elő.  

Kausay 2 



Az emberiség történetében először a 
távolságmérés jelent meg, és a kezdetekben a 
testrészek méretét használták fel a mérésre. 
Írásos nyoma van annak, hogy I. Henrik angol 
király (uralkodott: 1100-1135, tehát kortársa volt 
Könyves Kálmánnak, uralkodott: 1095-1116) a 
saját kinyújtott karjának a hosszát nevezte el  
1 yardnak (1 yard = 0,9144 m). I. Henriknek 
azonban más elfoglaltsága is volt, mint a 
hosszmérésekhez való segédkezés, ezért erről a 
hosszegységről másolatokat készítettek, és 
ezeket kiszögezték a piactereken az épületek, 
például templomok falán. 
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1 yard = 36 inch (1 inch = 25,4 mm) = 36·25,4 = 
914,4 mm = 0,9144 m 

1 inch (angolszász mértékegység) ~ 
~ 1 coll (német mértékegység) ~ 

~ 1 hüvelyk (magyar mértékegység) 
Mi volt tehát az I. Henrik karhosszáról készített 
másolat, ha nem a collstock elődje? 
A középkorban tehát pl. az emberi testrészek 
méreteit használták hosszmérésre (hüvelyk, arasz, 
könyök, láb, marok). Ezek mindig kéznél voltak, de 
pontatlan mérést eredményeztek. Ehhez képest  
a másolat és annak standardizált egyede, az etalon 
bevezetése már előrelépés. 
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Magyarországon a hosszú osztrák befolyás 
hatására igen elterjedtek voltak az osztrák 
mértékegységek: 

1 (bécsi) négyszögöl ~ 3,6 m2 

1600 (bécsi) négyszögöl =  
= 1 magyar katasztrális hold = 5754,66 m2 

A magyar katasztrális hold eredetileg az ekével 
egy nap alatt felszántható területet jelentette, 
földnyilvántartási használatát csak 1970-ben 
szüntették meg, de használata ma is gyakori.   

Ma már nem mértékegységként nem használjuk 
→ 
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1 bécsi font (→ fontolgatok) ~ 560,1 g 
 1 bécsi lat (→ latolgatok) ~ 17,5 g 

Kausay 6 



Az ősi magyar mértékegységek ma már inkább 
csak a szólás-mondásokban, népdalokban 
élnek, például: 

köböl, véka, fertály (negyed), icce (gabonamérő: 
nagyszombati icce = 977 ml; bormérő: budai 
icce = 848 ml), pint (az icce kétszerese),  
cseber (vagy csöbör, dézsa, kb. 30-40 liter),  
gönci hordó (136 liter), akó (54,3 liter) stb. 

         Megfogtam egy szúnyogot, 
         Nagyobb volt a lónál, 
         Kisütöttem a zsírját, 
         Több volt egy akónál. Kausay 7 
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SI mértékegységek 

 
Fogalom 

Mértékegység Mértékegység jele  
a Gauss-féle  

cgs rendszerben  jele neve 

Alap mértékegységek 

Hosszúság, út, lehajlás, 
hullámhossz m méter cm = 10-2 m 

Tömeg kg kilogramm g = 10-3 kg 

Idő s másodperc s 

Áramerősség A amper – 

Hőmérséklet K kelvin – 

Anyagmennyiség mol mól – 

Fényerősség cd kandela – 
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Kausay 16 

Kifejezés  
más 

mértékegységgel 
Legfontosabb önálló nevű származtatott SI mértékegységek 

Erő 
(= tömeg·gyorsulás) 

Súly, súlyerő, nehézségi erő 
(= tömeg·nehézségi gyorsulás) N newton 

N = kg·m/s2 
Az 1 kg tömegű test 

súlya 
= 9,81 N 

1 tonnasúly 
= 103·9,81 N ~ 10 kN 

Nyomás és mechanikai feszültség, 
elsősorban szilárd testek esetén 
(= erő/felület) 
Rugalmassági (Young-) modulus 

Pa pascal 
Pa = N/m2 

1 MPa = 106 Pa =  
 =1 N/mm2 

Munka, energia 
(= erő·út) J joule 

J = N·m = 
= 0,23892 cal 

(kalória) 
Teljesítmény 

(= munka/idő) W watt W = J/s 
1000 W = 1,3598 LE 



Frekvencia vagy 
rezgésszám 

(= 1/rezgésidő) 
Hz hertz Hz = 1/s 

Elektromos feszültség V volt V = W/A = 
m2·kg/(s2·A) 

Elektromos ellenállás Ω ohm Ω = V/A = 
m2·kg/(s2·A2) 

Elektromos kapacitás F farad F = A·s/V =  
= A2·s4/(m2·kg) 

Elektromos töltés C coulomb 
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Fontos származtatott SI mértékegységek,  
amelyeknek nincs önálló neve 

Terület, felület m2 m2 = 104 cm2 

Fajlagos felület (= 
felület/tömeg) m2/kg m2/kg = 10 cm2/g 

Térfogati fajlagos felület  
 (=felület/térfogat) m2/m3 m2/m3 = m-1 = 10-2 

cm-1 

Térfogat m3 m3 = 106 cm3 
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Inercia- (tehetetlenségi) 
nyomaték m4 m4 = 108 cm4 

Keresztmetszeti tényező, 
vagy más néven 
keresztmetszeti modulus 

m3 m3 = 106 cm3 

Sebesség, Darcy-féle 
vízáteresztési együttható 
 (= út/idő) 

m/s m/s = 10-3 mm/µs 

Gyorsulás(= sebesség/idő) m/s2 m/s2 

Kausay 19 



 
 
Fogalom 

Mértékegység Kifejezés  
más 

mértékegységgel jele neve 

Fontos származtatott SI mértékegységek, amelyeknek nincs 
önálló neve (folytatás) 

Sűrűség fogalomköre: 
anyagsűrűség, testsűrűség, 
halmazsűrűség 

(= tömeg/térfogat) 

kg/m3 

Meg-
jegyzés: 

Az 1 
kg/m3 
anyag-
sűrű-
ségű 
test 

fajsúlya  
9,81 
N/m3  

kg/m3 = 10-3 
g/cm3 = 

= 10-3 kg/liter 

Fajsúly fogalomköre: 
fajsúly, térfogatsúly, 
halmazsúly 

(= súly/térfogat) 

N/m3 N/m3 = kg/m2·s2 
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Fajhő (újabb neve: fajlagos 
hőkapacitás)  

[= hőenergia/(tömeg·hőmérséklet-
különbség)] 

J/(kg·K) J/(kg·K) = m2/(s2·K) 

Hőtágulási együttható 1/K 

Hővezetési tényező,  
(anyag jellemző) 

W/(m·K) 

Hőátbocsátási tényező,  
(szerkezet jellemző) 

(= hővezetési 
tényező/rétegvastagság)   

W/(m2·K) 

Páravezetési (páradiffúziós) 
tényező,  (anyag jellemző) kg/(m·s·MPa) kg/(m·s·MPa) = 

= 1000 g/(m·s·MPa) 

Páraátbocsátási tényező,  
 

 (szerkezet jellemző)   
 (= páravezetési  
 tényező/rétegvastagság)  

kg/(m2·s·MPa) kg/(m2·s·MPa) = 
= 1000 g/(m2·s·MPa) 
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Törvényes, az SI mértékrendszeren kívüli legfontosabb mértékegységek 
Hőmérséklet °C °C = K - 273,15 

Térfogat liter liter = 10-3 m3 

Folyadékok és 
gázok nyomása bar 

bar = 10 N/cm2 = 
= 0,1 N/mm2 = 
= 1 att = 2 ata 

Légnyomás 1 atm (fizikai atmoszféra) = 760 Hg mm = 101325 N/m2 = 
1,01325 bar = 1,033 at = 760 torr ~ 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 
 

1 at (technikai atmoszféra) = 98066,5 N/m2 = 0,980665 bar = 
0,967841 atm = 735,6 torr 
 

1 ata (abszolút technikai atmoszféra) = 1 at 
 

1 att (technikai atmoszféra túlnyomása, az 1 at feletti 
nyomás) = 2 ata, és például 2 att = 3 ata, 3 att = 4 ata stb. 
 

atü (Atmosphäre Überdruck) = az att atmoszféra túlnyomás 
német jele 
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Fogalom 
Mértékegység Kifejezés  

más 
mértékegységgel jele neve 

Nem törvényes, az SI mértékrendszeren kívüli mértékegységek 

Vízoszlop 
nyomás 

1 vízoszlop-milliméter nyomást 
fejt ki az 1 mm magasságú 
vízoszlop, ha a külső nyomás  
1 atm.  

A beton MSZ EN 12390-8:2009 
szabvány szerinti vízzáróság 
vizsgálata során alkalmazott  
5 bar = 0,5 N/mm2 víznyomás az 
50 m magasságú vízoszlop 
nyomásának (50 H2O m) felel 
meg. 

H2O mm  
(vízoszlop-

milliméter) = 
=  9,81 N/m2 = 

10-4 at 
H2O m = 

9,81·103 N/m2 = 
= 9,81·10-3 

N/mm2 ~  
~ 0,01 N/mm2 = 

0,1 bar 
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Dinamikai viszkozitás, 
vagy egyszerűen 
viszkozitás,  
belső súrlódási tényező 

(belső súrlódás,  
az a nyíróerő, amely 

elsősorban  
a folyadékok belsejében,  

az alakváltozással  
szemben hat) 

P poise 
P = g/(cm·s) 

10 P = 103 cP =  
1 N·s/m2 = 1 

kg/(m·s) = 1 Pa·s  
cP = mPa·s 

(cP = centipoise =  
= millipascal·sec) 

A 20,2 °C 
hőmérsékletű 

víz viszkozitása 
1 cP 

Kinematikai viszkozitás 
(dinamikai 

viszkozitás/sűrűség) St stokes 

St = cm2/s 
 104 St = 106 cSt =  

= 1 m2/s  
(cSt = centistokes) 

Kausay 24 



Legfontosabb önálló nevű származtatott SI mértékegységek névadó tudósai 
amper André Marie Ampère (1775-1836) francia fizikus 
celsius Anders Celsius (1701-1744) svéd fizikus 
coulomb Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) francia fizikus 
farad Michael Faraday (1791-1867) angol fizikus 
hertz Heinrich Hertz (1857-1894) német fizikus 
joule James Prescott Joule (1818-1889) francia származású angol fizikus 
kelvin William Thomson Kelvin (1824-1907) angol fizikus 
newton Sir Isaac Newton (1643-1727) angol fizikus 
ohm Georg Simon Ohm (1787-1854) német fizikus 
pascal Blaise Pascal (1623-1662) francia matematikus, filozófus 
poise Jean Louis Poiseuille (1799-1869) francia orvos és fizikus 
Poisson-tényező Simeon Denis Poisson (1781-1840) francia fizikus, matematikus  
stokes George Gabriel Stokes (1819-1903) angol fizikus, matematikus 
volt Alessandro Volta (1745-1827) olasz fizikus 
watt James Watt (1736-1819) angol mechanikus 

Young-modulus Thomas Young (1773-1829) angol fizikus, orvos, festő, zenész 
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Az első mértékegység rendszert Carl Friedrich Gauss 
(1777-1855) német matematikus 1832-ben dolgozta ki,  
majd az 1881. évi párizsi mértékegység konferencián  

cgs mértékrendszer néven véglegesítették.  Kausay 26 



James Watt  
(1736-1819) angol 

mechanikus 
szobra a  

Keleti pályaudvar 
főhomlokzatán 
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A méter definícióját a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal 
Bay Zoltán magyar kísérleti fizikus javaslata alapján 1983-ban 
fogadta el.  
Bay Zoltán 1900. július 24-én született a Békés megyei 
Gyulaváriban. A Tungsram Kutató Laboratóriumának, a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyesült Izzó 
által alapított Atomfizika Tanszékének volt a vezetője. Számtalan 
tudományos eredménye közül legismertebb: 1946-ban, 
Budapestről a Hold “radarozásával” nagy pontossággal 
megmérte a Föld-Hold közötti 400 ezer km-es távolságot.  
A nemzetközi hírnév ellenére 1948-ban kénytelen volt elhagyni 
Magyarországot. Az Egyesült Államokban, a George Washington 
Egyetem professzora lett. Itt együttműködött barátjával, 
Neumann Jánossal, a tárolt programvezérelt elvű számítógép 
atyjával. Az utóbbi években (pl. 1986.) többször járt 
Magyarországon.  
Washingtonban, 1992. október 4-én halt meg, hamvait végső 
kívánsága szerint szülőföldjén helyezték el.  Kausay 29 



A mértékegység etalonok megsemmisülése katasztrófát 
okozhatna (vagy egy katasztrófa a mértékegység 
etalonok megsemmisülését okoz-hatná), ezért  
mértékegységeket valamilyen állandó természeti 
jelenségre vezették vissza, például: 
Egy méter (m) az a távolság, amelyet a fény vákuumban 
1/299792458 másodperc alatt (egy másodperc 
~háromszáz-milliomod része alatt) tesz meg. A méter 
definícióját a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal 
Bay Zoltán magyar kísérleti fizikus javaslata alapján 
1983-ban fogadta el.   
Kivételt képez a kg, amelynek még nincs természeti 
egyenértéke: Egy kg a franciaországi Sèvres-ben, a 
Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban őrzött 
kilogramm-etalon tömegével egyenlő (de a megoldáson 
már több mint 10 éve dolgoznak). Kausay 30 



A kormány Kruspér István 
előterjesztése alapján állította fel 
a mai Országos Mérésügyi 
Hivatal elődjét, a 
Mértékhitelesítő Bizottságot. 
Vezetőjéül Kruspért nevezték ki 
(1878-1894). 
 A párizsi székhelyű Nemzetközi 
Súly- és Mértékbizottság 1879-
es megalakulásakor Kruspért is 
tagjai közé választotta, és e 
funkcióját tizenöt éven át töltötte 
be.  
Emlékét a Műegyetem aulájában 
álló szobra, Budapest  
XI. kerületében pedig utca őrzi. Kausay 31 
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Az ábra készítése idején az erőt  
nem F, hanem P betűvel jelöltük! 
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Keresztmetszeti tényező négyszög keresztmetszet esetén: 

Az MSZ EN 12390-5:2009 szabvány szerint a hajlító-húzószilárdság jele: fct 

HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁG 
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Támaszköz harmad-pontjaiban terhelt kéttámaszú tartó hajlító-húzószilárdsága 
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Lehajlás a tartó támaszközepén: 

Az ábra készítése idején az erőt  
nem F, hanem P betűvel jelöltük! 

Az MSZ EN 12390-5:2009 szabvány szerint a hajlító-húzószilárdság jele: fct 
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A másodrendű nyomatékot 
inercia nyomatéknak is szoktuk 
nevezni, ebből származik a jele: I  

A másodrendű nyomaték mértékegysége SI mértékegységrendszerben: méter a negyedik 
hatványon: m4 

A tehetelenségi 
nyomaték fogalma: 
 
Mértékegysége: kgm2 
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Forrás: 
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Kérem, hogy tekintsék meg ezt az oldalt is:  
http://www.betonopus.hu/notesz/mertekegyseg/mertekegyseg.pdf 

http://www.betonopus.hu/notesz/mertekegyseg/mertekegyseg.pdf
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