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TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 

A  MAGYAR  HONVÉDSÉGBEN  FOLYÓ  
MÉRÉSÜGYI  SZAKTEVÉKENYSÉG  BEMUTATÁSA 

Szalontai László1 

„A harctevékenység sikeres megvívásá-
nak, a feladatok magas szintű végrehaj-
tásának elengedhetetlen technikai feltéte-
le, az alkalmazott eszközök hadrafogha-
tóságának, megbízhatóságának magas 
szinten történő biztosítása. ” 

„A szerző” 

Bevezető 

A cikkben átfogó képet kívánok adni az olvasó számára a mérés-
ügyi szakágról, de a szakma specifikumának csak a peremét érintve 
mutatom be a szakterületen folyó munkát. Így például: nem merülök el 
a mérések, a mérési bizonytalanság fogalmaihoz tartozó valószínűség 
számítási, matematikai levezetésekben, a mérőeszközök típusok, a kalib-
rálási, hitelesítési eljárások, technológiák bemutatásában, és még so-
rolhatnám a szakma szép, de a kívülálló számára unalmas rejtelmeit. 
Ugyanakkor az általam leírtakkal szeretném valamelyest eloszlatni azt a 
bizonytalanságot, ismerethiányt, amely a mérésügyi szakterületet körül-
veszi.  

E cikk megjelenésének, azon örvendetes esemény is valós aktualitást 
ad, hogy 2006 júliusában mindkét – az MH-n belül működő – kalibráló 
laboratórium (MH HTEK MÉB2, MH LéJü RMO3), sikeresen megfe-
lelt a NAT4 bizottságai által előírt követelményeknek, s így – a honvéd-
ségen belül folyó szakmai munkánk színvonalának mintegy elismerése-
ként – akkreditáltakká váltak.  

                                                 
1 Szalontai László mk. alezredes, MH ÖLTP, mérésügyi alosztályvezető. 
2 MH HTEK MÉB: MH Haditechnikai Ellátó Központ Mérésügyi Bázis. 
3 MH LéJü RMO: MH Légijármű Javítóüzem Repülőipari Metrológiai Osztály. 
4 NAT: Nemzeti Akkreditáló Testület. 
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„Történelmi visszatekintéssel” szeretném feleleveníteni, érzékeltetni 
azt a munkát, építkezést, ami a szervezeti változások, átszervezések kö-
vetkezményeként történt a mérésügyi szakterületen. 

1. A Magyar Honvédség mérésügyi szakága kialakulásának 
története 

A honvédség illetékes felső vezetői 1976-ban, 15 anyagnem-felelős 
főnökség szakembereinek bevonásával tanulmányt készíttettek az akkori 
MN5 műszergazdálkodási és hitelesítési rendszerének helyzetéről. A ta-
nulmányok készítői javasolták a mérésügyi feladatok egységesítésére, 
koordinálására, a műszergazdálkodás racionálisabbá tételére egy, az 
OMH6-val szorosan együttműködő szolgálat létrehozását, továbbá a spe-
ciális mérőeszközöktől7 az általános rendeltetésű mérőeszközök8 külön-
választását, és az utóbbiakkal kapcsolatos gazdálkodási feladatok össze-
vonását. A javaslatok összhangban voltak a keleti és nyugati hadseregek-
nél már alkalmazott módszerekkel.  

1987. szeptember 1-jével – az MN FVTFCsF9 közvetlen alárendelt-
ségében, az MN egységes mérésügyi tevékenysége feltételeinek megte-
remtésére, a mérésügyi biztosítás felsőszintű irányítására  Mérésügyi 
Osztályt hoztak létre. 

1989. január 1-től a Mérésügyi Osztály a fegyverzeti és technikai 
ágazatok általános mérőeszközeinek anyagnem-felelőse lett. 

1990. március 1-től az MN FVTFCsF törzsében mérésügyi szolgá-
latfőnöki beosztást rendszeresítettek. 

1991. január 1-től az osztály hivatalosan felsőszintű gazdálkodó 
szervvé vált. 

                                                 
5 MN: Magyar Néphadsereg. 
6 OMH: Országos Mérésügyi Hivatal. 
7 Speciális mérőeszközök: Az MH ÖLTP irányítása alá tartozó szervezetek 
szakterületein alkalmazott, rendszerint egy ágazatnál, speciális célra használt 
egyedi és beépített mérőeszközök. 
8 Általános mérőeszközök: az MH ÖLTP irányítása alá tartozó szervek 
szakterületén alkalmazott azon általános rendeltetésű mérőeszközök, amelyeket a 
mindenkor érvényben lévő "Általános mérőeszközök jegyzéke" tartalmaz. 
9 MN FVTFCSF: MN Fegyverzet-technikai Főcsoport Főnökség. 
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1995. április 1-jével alakult meg az MH Mérésügyi Szolgálatfőnök-
ség (4 fős létszámmal). Az anyagnem-felelősi jogkör tovább bővült az 
MH Elhelyezési Csoportfőnökség általános mérőeszközeivel. 

1997. szeptember 1-jétől az újonnan megalakult MH LFI10 állomá-
nyában (már 5 fős létszámmal) folytatta a szolgálatfőnökség a tevékeny-
ségét. 

2000. december 1-jétől az MH LFI megszűnt, helyette az MH 
Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság jött létre. Az 
MH ÖLTP keretén belül 6 fővel alosztályként működött a mérésügy. 

2001. december 6-án ünnepélyes keretek között átadásra került Bu-
dapesten az MH Haditechnikai Központ alárendeltségébe, illetve az MH 
Mérésügyi Alosztály szakmai irányítása alá tartozó Mérésügyi Bázis.  

2004-től az MH haditechnikai főnök intézkedése alapján lépések tör-
téntek a speciális mérőeszközök mérésügyi szakág részéről történő rész-
beni átvétele, illetve a labor kapacitások és képességek változása, fejlődé-
se következtében, azok kalibrálásának felvállalása irányában. Ez a munka 
a mai napig folyik. 

Napjainkban tehát az MH Mérésügyi Alosztály tevékenységi köré-
be tartozik az MH szintű mérésügyi biztosítási feladatok ellátása, a mé-
résügyi területre vonatkozó MH szintű szakintézkedések kiadása, vala-
mint a szakmai alárendeltségébe tartozó szervezetek mérésügyi 
tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése. E felsőszintű szerv 
tartja a kapcsolatot, illetve a szakterület vonatkozásában képviseli a Ma-
gyar Honvédséget a nemzeti és nemzetközi, civil és katonai külső szer-
veknél (így pl.: az OMH, a NAT, a NATO nemzetközi meterológiai szer-
vei irányában). 

2. Röviden a mérésügyi tevékenység jogszabályi hátteréről  

A Magyar Köztársaságban, illetve a honvédségnél folyó mérésügyi 
tevékenységet az „1991. évi XLV. Törvény a mérésügyről” (a továbbiak-
ban Tv.), a végrehajtásról szóló „127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelet” (a 
továbbiakban Vhr.), és a mérésügyi jogszabályok MH-nál történő alkal-
mazásáról szóló „22/1992. (X.20.) HM rendelet” (a továbbiakban HM 
Rendelet) szabályozza. 

                                                 
10 LFI: Logisztikai Főigazgatóság. 
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A törvény, kormányrendelet kimondja, hogy joghatással járó mé-
rést11 a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel, vagy 
használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.  

Mérésügyi szempontból mérőeszköznek a mérések elvégzésére al-
kalmas olyan technikai eszköz minősül, amelynek a mérési pontosságot 
és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai ismertek és ellenőrizhetők. 
(Vhr. 4. §.)  

Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a mérésügyi szervek hitelesítettek, 
vagy amelynek külföldi hitelesítését az OMH első belföldi hitelesítésként 
elismerte (Tv. 6. §.). 

A katonai szervezeteknél – az 1991. évi XLV. törvény 6. §-ában 
meghatározott mérőeszközökkel végrehajtott méréseken túl – a haditech-
nikai eszközök rendszeresítése, gyártása, üzemeltetése, technikai kiszol-
gálása és javítása során szükséges méréseket is joghatással járó mérésnek 
tekintjük12. 

A Kötelező hitelesítésű mérőeszközök körét a Vhr. 2. melléklete tar-
talmazza.  

(Lásd: 1. sz. táblázat. „ A kötelező hitelesítésű mérőeszközök”). 

3. A mérésügyi szakág, a mérésügyi biztosítás helyéről és 
szerepéről 

Az MH mérésügyi szaktevékenysége a haditechnikai biztosítás 
szerves részeként a katonai műveletek támogatási rendszerén belül, 
olyan szakirányú tevékenységek összessége, melyek végrehajtása során 
a támogató logisztikai szervezetek a rendelkezésére álló ellátási, üzem-
benntartási- és gazdálkodási, valamint kalibrálási szolgáltatási lehető-

                                                 
11 Tv. 6. § (1) Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok 
és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési 
eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszol-
gáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra 
használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a 
vagyonvédelem területén. 
12 A bekezdés tartalma a szakági vezetés elképzelését tükrözi csupán, melyet 
meg kívánunk jelentetni az új HM rendeletben. 
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ségeikkel segítik a katonai műveleteket végrehajtó harci, harctámogató 
és harckiszolgáló katonai szervezeteket. 

a. A mérésügyi biztosítás célja 

A katonai szervezetek – beleértve a nemzetközi békemissziókban 
feladatot végrehajtó kontingenseket, felajánlott erőket, csapatok – hadi-
technikai eszközeinek megbízható üzembenntartásához, javításához, il-
letve időszakos ellenőrzéseihez szükséges mérőeszközök és szolgáltatá-
sok biztosítása, a mérésügyi szakállomány át- továbbképzése és 
felkészítése. A mérőeszközök technikai állapotának, hadrafoghatóságá-
nak előírt szinten tartása, megbízható működésének biztosítása, valamint 
a központi készletben lévő mérőeszközök előírásszerű tárolása. 

b. A mérésügyi szakág fő feladatai 

Az MH-n, a NATO-n és egyéb többnemzetiségű (nem csak katonai) 
szervezeteken belüli feladatok mérésügyi biztosításának – mérőeszköz el-
látás, üzemeltetés, ellenőrzés, stb. – komplex feladataira vonatkozó tevé-
kenység, nemzetközi és nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtásának 
megszervezése. 

A mérésügyi biztosítás tartalma az alábbiakban összegezhető: 

• A katonai szervezetek mérőeszközökkel és az azokhoz tartozó 
dokumentációkkal, valamint szakági javító- karbantartóanyagok-
kal történő ellátása és folyamatos pótlása; 

• A mérőeszközök folyamatos technika kiszolgálása, állagmegóvá-
sa, megbízható üzemelésének biztosítás, időszakos ellenőrzése 
(hitelesítés, hitelesítést helyettesítő minősítés, kalibrálás, érintés-
védelmi bevizsgálás); 

• A mérőeszközök és anyagok sérülése, meghibásodása esetén azok 
harckészségének (alkalmazáshoz kész állapotának) gyors helyre-
állítása, javítása; 

• Az akkreditált mérésügyi kalibráló laboratóriumok magas műsza-
ki színvonalú szakmai tevékenységének irányítása, fenntartása, 
működőképességének biztosítása; 

• A mérésügyi szakállomány magas fokú kiképzettségének biztosí-
tása; 
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• Az MH képviselete a nemzeti és nemzetközi szakmai szerveze-
tekkel való együttműködésben. 

c. A mérésügyi szakági struktúra  

(Lásd: 2. sz. ábra. „Az MH mérésügyi szakági struktúrája”). 

Az MH mérésügyi szakági vezetője (jelen esetben, illetve továb-
biakban: MH mérésügyi alosztályvezető), átruházott jogkörében eljárva 
– az MH legfelsőbb szintű logisztikai vezetője (jelen esetben: MH 
ÖLTP13 parancsnokának, a továbbiakban: MH ÖLTP parancsnok) fel-
ügyeletével – végzi a HM Rendelet hatálya alá tartozó szervezetek mé-
résügyhöz kapcsolódó tevékenységének felső szintű szakirányítását, el-
lenőrzését.  

Az MH Mérésügyi Alosztály az MH ÖLTP, MH Haditechnikai Fő-
nökség állományában hajtja végre feladatait. Az MH mérésügyi alosz-
tályvezető szakmai elöljárója – mérésügyi vonatkozásban – az MH kato-
nai szervezeteinek. A szakmai tevékenységét az MH HTEK 
Üzembenntartási és Ellátási Részlegen, illetve az MH HTEK MÉB-en és 
az MH LéJü RMO-n keresztül szervezi, irányítja.   

d. A szakterület működési rendje 

A mérésügyi szakterület működése az érvényben lévő mérésügyi 
jogszabályok és rendelkezések, az MH szintű szakági szolgálatok vezetői 
intézkedéseinek megfelelően történik. 

A mérésügyi szakterület hosszú távú működését az elöljárói szakmai 
döntések alapján a 10 éves erőforrás- és költségterv, 14valamint a mérő-
eszköz fejlesztési terv biztosítja. A szakterület a feladatait rövidtávon a 
beérkezett igényeknek megfelelően a gazdálkodási terv, a Éves Beszerzé-
si Terv, a Hitelesítési- és Kalibrálási Terv alapján hajtja végre.  

A mérésügyi szakterület ellátási rendszere nem normatív, hanem a 
katonai szervezet rendeltetéséből adódó feladatok ellátásához szükséges 
mérőeszköz igényen alapul. Egy lépcsős ellátási rendben a katonai szer-
vezeteket közvetlenül az MH HTEK látja el mérőeszközökkel és szak-
anyagokkal a központi készletből az MH mérésügyi alosztályvezető in-
tézkedésének megfelelően. 

                                                 
13 MH ÖLTP: MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság. 
14 10 éves Erőforrás-, Költségszükségleti- és Kiadási Igényterv. 
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Az MH Mérésügyi Alosztály a hosszú távú szakmai elképzelések-
nek, illetve a prioritásoknak megfelelően a beérkezett igényeket elsődle-
gesen a központi készletből elégíti ki, amennyiben az nem lehetséges, ak-
kor a beszerzéseit a jóváhagyott beszerzési terv alapján, a biztosított 
központi költségvetési keret terhére valósítja meg. 

A beszerzések végrehajtását az MH mérésügyi alosztályvezető ren-
deli el, melyet az MH HTEK 15 hajt végre. A beszerzésekkel összefüggő 
központi nyilvántartással és a kodifikációval kapcsolatos feladatokat 
(nyilvántartások pontosítása, okmányolás, termék beazonosítás, szükség 
esetén HETK16 kérés, Cikklista folyószám generálás, stb.) az MH HTEK 
Üzembenntartást és Anyagellátást Tervező Részleg (mérésügy) végzi. 

e. A mérőeszközök anyagnemfelelőssége 

Az MH ÖLTP szervezeti alárendeltségébe, valamint a gazdasági 
szakirányítási körébe tartozó  anyagnemfelelős (felsőszintű gazdálkodó) 
szervek szakterületén alkalmazott mérőeszközök rendeltetésük és al-
kalmazási területük alapján az általános, vagy a speciális mérőeszközök 
körébe tartoznak.  

Az általános mérőeszközök anyagnemfelelőse az MH Mérésügyi 
Alosztály, profilfelelős központi ellátó szerve az MH HTEK. 

A speciális mérőeszközök anyagnemfelelőse az az anyagnemfelelős 
szerv, amely azokat beszerezte, illetve szakterületén alkalmazza. 

A nem az MH ÖLTP irányítása alá tartozó anyagnemfelelősök 
szakterületén alkalmazott mérőeszközök – függetlenül azok rendelteté-
sétől, típusától, alkalmazásának helyétől és jellegétől – az illetékes anyag-
nemfelelős szerv szakanyagát képezik. 

f. A mérőeszközök és szakanyagok ellátási rendszere 

(Lásd: 3. sz. ábra. „Mérőeszköz, illetve fenntartási anyagellátás fo-
lyamata”). 

                                                 
15 MH Haditechnikai Ellátó Központ. 
16 HETK: Honvédségi Egységes Termék Kód. 
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A katonai szervezetek a szolgálati út betartásával, az előírásoknak 
megfelelően terjesztik fel a mérőeszköz és szakanyag ellátási, illetve a 
mérőeszköz javítási vagy csere igényüket, az MH mérésügyi alosztályve-
zető részére. A beérkezett igények szakmai és költségvetési szempontok 
szerinti elbírálása után az MH mérésügyi alosztályvezető meghozza dön-
tését az igények kielégítésével kapcsolatban. 

Az MH mérésügyi alosztályvezető utasítására az MH HTEK az 
alábbi feladatokat hajtja végre a mérőeszköz és szakanyag ellátási rend-
szer keretein belül: 

• Kiállítja az elrendelt mozgásbizonylatokat és megküldi az érintet-
tek részére; 

• Beszerzi a szükséges mérőeszközöket; 

• A meghibásodott mérőeszközök javítása, szükség esetén cseréje 
(MÉB); 

• A központi készletből kiadja, illetve oda bevételezi a mérőeszkö-
zöket és mérésügyi szakanyagokat; 

• Naprakészen vezeti az MH szintű mérőeszköz nyilvántartást; 

• Végrehajtja az eszközök kategorizálását; 

• Lefolytatja a nem javítható mérőeszközök selejtítési eljárását; 

• A feleslegessé vált mérőeszközök, és anyagok listáját az előírá-
soknak megfelelően rendszeresen felterjeszti az MH mérésügyi 
alosztályra, majd a döntésnek megfelelően kezdeményezi a mérő-
eszközök feleslegessé nyilvánítását, majd az inkurrencia program 
feltöltését, illetve végrehajtja az Inkurrencia Tároló Raktárakba 
történő beszállítását. 

A mérőeszközök sérülésének megelőzése, valamint a rendeltetéssze-
rű használata érdekében a mérőeszközök szakszerű csomagolásának, 
szállításának, tárolásának és üzemeltetésének biztosítása fontos követel-
mény.  

g. A mérőeszközök időszakos bevizsgálásának rendszere 

(Lásd: 4. sz. ábra. „ A mérőeszközök kalibrálása, javítása”). 
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Az MH-n belül az egyedi és komplex haditechnikai eszköz készleté-
ben lévő mérőeszközök időszakos bevizsgálásának rendszere a követke-
ző képen épül fel: 

• A kötelező hitelesítésű eszközöknél a meghatározott időszakon-
ként hitelesítést, vagy a hitelesítést helyettesítő minősítést végre 
kell hajtani az OMH-ban, vagy az általa kibocsátott feljogosítás 
alapján, más gazdálkodó (katonai, polgári) szervezettel; 

• A joghatással járó mérésekre használt mérőeszközöket, melyeket 
meghatározott időnként kalibrálni kell. Melyeket elsősorban a 
honvédségi kalibráló laboratóriumokban, esetleg a mobil kalibráló 
laboratórium segítségével a katonai szervezet objektumában kell 
végrehajtani, vagy ha az nem lehetséges, akkor polgári kalibráló 
laboratóriumok szolgáltatásait kell igénybe venni. 

A tartós tárolásba helyezett haditechnikai eszközök készletében lévő 
mérőeszközöket, a komplex eszközre meghatározott időszakos technikai 
kiszolgálás keretében kell bevizsgálni. 

A mérőeszközök kalibrálását a kalibráló szervek a mindenkor érvé-
nyes utaltsági rend szerint végzik. Azon mérőeszközök kalibrálását, me-
lyeket felkészültség vagy kapacitáshiány miatt a honvédségi kalibráló la-
boratóriumok nem tudják elvégezni, polgári szervvel, esetleg külföldön 
kell kalibráltatni. 

h. A szakági nyilvántartás és rendszeres időszakos jelentések 

A katonai szervezetek az előírásoknak megfelelően, naprakész mé-
résügyi szakági nyilvántartást vezetnek az általános és a szakági mérő-
eszközökről (szakágankénti bontásban), amely kiterjed az egyedi és a ha-
ditechnikai eszközök készletében lévő mérőeszközökre is. A nyilván-
tartás tartalmazza a következőket: HETK, típus, megnevezés, gyártási 
szám (vagy más egyedi azonosító), felhasználó alakulat/alegység (esetleg 
személy), kalibrálási periódus idő, utolsó kalibrálás ideje, haditechnikai 
eszköz készletében van-e, ha igen, akkor a haditechnikai eszköz azonosí-
tója. A nyilvántartás lehet papír alapú, illetve használható a mérésügyi 
szakág által biztosított „Mérőeszköz nyilvántartó program” is. 
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A katonai szervezetek szükségleteik és nyilvántartásuk alapján, 
szolgálati úton terjesztik fel az alábbi rendszeres jelentéseiket:  

• Éves mérésügyi helyzetjelentés, 

• Mérőeszközök kalibrálási igénye; 

• Mérőeszköz szükséglet igény a következő évre.  

(Lásd: 5. sz. táblázat. „Az MH mérésügyi szakági jelentései”). 

i. Rendszeresítési feladatok 

A komplex haditechnikai eszköz rendszerek rendszeresítési folya-
matában a mérésügyi szakágak az alábbi feladatokat hajtja végre: 

• A mérésügyi törvény, egyéb jogszabályok és rendelkezések által 
előírt feltételek meglétének vizsgálata a rendszeresítési folyamat 
során; 

• A későbbi mérésügyi biztosítási folyamatok előzetes felmérése; 

• A mérésügyi biztosításhoz szükséges mérőeszközök jegyzékének 
összeállítása, a mérőeszközök központi készletből történő biztosí-
tás lehetőségének vizsgálata, az esetlegesen hiányzó mérőeszkö-
zök beszerzése; 

• A csapatpróba során ki kell alakítani a mérésügyi biztosítási rend-
szer egészét, majd ellenőrizni kell annak hatékonyságát és megfe-
lelő működését. 

Az állománytáblákba való egyszerűbb felvitel és a szakmai feladatok 
eredményesebb végrehajtása érdekében – a már meglévő mérőeszköz 
parkból, illetve az újonnan megjelenő haditechnikai eszközök, rendszerek 
speciális igényeinek megfelelő – funkcionálisan összefüggő mérőeszköz 
készletek kerülnek kialakításra, majd rendszeresítésre. 

j. A mérésügy szakági szak- és továbbképzési rendje 

A mérésügyi szakterület állományának képzésére, a szakág speciális 
jellege, illetve a – nem rendszeresen megjelenő – alacsony létszámigény 
miatt, nem integrálódott be a honvédség intézményi képzési rendszerébe.   
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A honvédségen belül üzemelő kalibráló laboratóriumokban kalibrá-
lási tevékenységet végzők, és a katonai szervezeteknél mérésügyi beosz-
tást betöltők számára „Mérőeszköz felügyelő – Laboratórium belső 
auditor”-i, illetve „Metrológus-technikus”-i szaktanfolyamokat szerve-
zünk az MH Mérésügyi Alosztálya irányításával.  

A szakterületen tevékenykedők kiválasztásánál alapvető követel-
ményként, feltételként szabjuk a szakirányú gépész- vagy villamos alap-
végzettség, alapképzettség meglétét. A szakterület mérnöki, technikusi 
beosztásaiban ez feltétlenül szükséges a szakmai munka magas színvona-
lon történő elvégzéséhez.  

k. A mérésügyi szakág hazai és nemzetközi kapcsolatai 

A magyar honvédség mérésügyi szakága a ha-
zai viszonylatban, egyfelől az Országos Mérésügyi 
Hivatallal (OMH) mint országos hatáskörű szervvel 
van munkakapcsolatban. A velük való együttműkö-
dés, koordináció révén igyekszünk biztosítani a 
szervezeten belüli szaktevékenység törvényi, jog-
szabályi hátterét (nem is beszélve arról, hogy a kipu-
fogó gázok emisszió mérésére használt mérőeszkö-
zök vonatkozásában, a tőlük kapott feljogosítás által 
végezhetjük a hitelesítést helyettesítő minősítő tevé-
kenységünket).  

A másik igen jelentős együttműködő szerv a 
Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT), amivel a vizs-
gáló és kalibráló laboratóriumok akkreditációjának el-
érése és megtartása témájában van munkakapcsola-
tunk. Az általuk kijelölt független szakmai akkreditáló 
bizottságok folytatják le az akkreditált státusz köve-
telményeinek meglétét ellenőrző eljárásokat, illetve 
annak elérése esetén ők végzik az éves felülvizsgála-
tokat is.  
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Nemzetközi, illetve NATO vi-
szonylatban a NAMSA17 szakirányú 
szerve által irányítottan folyik a mérés-
ügyi együttműködés. Éves rendszeres-
séggel, Nemzetközi Mérésügyi Konfe-
renciák keretében osztjuk meg egy-
mással tapasztalatainkat, illetve szélesít-
jük az együttműködés területeit a kato-
nai kalibráló laboratóriumok közötti, és a missziós tevékenységek vonat-
kozásaiban. Megtettük az első lépéseket a NATO mérésügyi munkacso-
port létrehozása irányában is, aminek létjogosultságát a résztvevő nemze-
tek fontosnak tartják. 

4. Az MH mérésügyi tevékenységének irányítása 

Az MH mérésügyi tevékenységével kapcsolatos feladatokat a 
mérésügyi biztosítás keretében kell végrehajtani. 

Az MH-ban a mérésügyhöz kapcsolódó feladatok ellátásának köz-
ponti irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az MH ÖLTP, melynek 
parancsnoka a központi irányító, felügyeleti és ellenőrző jogkörét az MH 
mérésügyi alosztályvezető és az anyagnemfelelős szervek főnökei útján 
gyakorolja. 

A katonai szervezetek parancsnokai felelősek alakulataik mérésügyi 
biztosításáért, a mérésügyi jogszabályok és belső rendelkezések elő-
írásainak a katonai szervezetnél történő végrehajtásáért. 

Az MH Mérésügyi Alosztály (MH MÉALO)  

Az MH MÉALO, az MH ÖLTP pa-
rancsnokának, illetve az MH HTF18 hadi-
technikai főnökének a felügyeletével végzi 
– a jogszabályok hatálya alá tartozó szerve-
zetek mérésügyhöz kapcsolódó tevékeny-
ségének – felső szintű szakirányítását. 

                                                 
17 NAMSA: NATO Maintenance and Supply Agency (NATO Fenntartási és El-
látási Ügynökség. 
18 MH HTF: MH Haditechnikai Főnökség. 
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Az MH mérésügyi alosztályvezető fő feladatai: 
 

a.) az MH egészére kiterjedően: 

• Az MH mérőeszköz gazdálkodásának megszervezése; 

• Az MH mérőeszköz kalibráló laboratóriumai akkreditációjának 
felügyelete. 

(Ennek érdekében, kapcsolattartás az OMH-val és a NAT-tal). 

• Kapcsolattartás a NATO és PfP tagországok civil és katonai mé-
résügyi szervezeteivel; 

• A fejlesztési, rendszeresítési, modernizációs tevékenységének irá-
nyítása; 

• Mérésügyi tanfolyamok, konferenciák, továbbképzések szerve-
zése, irányítása; 

• A mérésügyi jogszabályok, belső rendelkezések betartásának el-
lenőrzése, szakintézkedések, szakutasítások kiadása; 

• Az anyagnemfelelős szervek hatáskörébe tartozó mérésügyi terü-
letek szabályozására vonatkozó ágazati belső rendelkezésének 
koordinálása;  

• Szakági ellenőrzések végrehajtása. 

b.) Az MH ÖLTP irányítása alá tartozó szervekre kiterjedően: 

• Az általános mérőeszközök vonatkozásában az anyagnemfelelősi 
és felsőszintű gazdálkodói tevékenység közvetlen tervezése, szer-
vezése, irányítása; 

• A mérőeszköz kalibráló és javító szervek szakmai irányítása, 
szaktevékenységük ellenőrzése; 

• Mérésügyi szakállomány képzésének, továbbképzésének szerve-
zése, felügyelete; 

• A speciális mérőeszközökkel kapcsolatos általános jellegű mérés-
ügyi tevékenység koordinálása; 
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• A mérésügyi biztosítás, szakterülete fejlesztési, tudományos és 
szabványosítási feladatainak szervezése és irányítása; 

• A csapatszintű anyagi-technikai szolgálatokra kiterjedően: a mé-
résügyi főtisztek, tisztek, megbízottak, mérésügyi szakemberek 
mérésügyi tevékenységének szakmai irányítása. 

Az anyagnemfelelős szervek főnökeinek fő feladatai 

Szakanyagaikra vonatkozóan a mérésügyi biztosítás, a mérőeszköz 
gazdálkodás, fejlesztés irányítása, szakterülete mérésügyi helyzetének 
ellenőrzése, értékelése. 

A mérésügyi főtisztek, tisztek, tiszthelyettesek, megbízottak fel-
adatai 

Az anyagnemfelelős szerveknél és valamennyi katonai szervezetnél 
a mérésügyi biztosítással kapcsolatos feladatokat, a mérésügyi tevé-
kenység közvetlen szervezését, az operatív ügyek intézését az állomány-
táblában rendszeresített mérésügyi főtiszt, tiszt, tiszthelyettest, illetve 
ahol ilyen nincs – egyéb szolgálati beosztása mellett – mérésügyi megbí-
zott végzi. 

A mérésügyi főtiszt, tiszt, tiszthelyettes, megbízott a mérésügyi 
szakterület vonatkozásában az anyagnemfelelős szerv vezetőjének, a 
többi katonai szervezetnél a haditechnikaifőnöknek van közvetlenül 
alárendelve. 

Fő feladatai: 

•  Minden katonai szervezetnél: a mérésügyi biztosítás közvetlen 
tervezése, szervezése, a mérőeszközök időszakos ellenőrzésének, 
javításának, az alárendelt katonai szervezetek mérésügyi szak-
emberei munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése; 

• Dandár, ezred, önálló zászlóalj szinten: mérésügyi nyilvántartás 
vezetése, jelentések elkészítése. 

5. Katonai kalibráló laboratóriumok tevékenységéről 

Az MH logisztikai, ezen belül haditechnikai biztosításának egyik 
részterülete a mérésügyi biztosítás. A haditechnikai eszközök hadrafog-
hatósága, megbízhatósága, a műveletek során igénybe vett szolgáltatások 
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magas szintű technikai követelmény szerinti folyamatos biztosítása, alap-
vető jellemzője a korszerű hadviselésnek.  

Ezeknek a magas követelményeknek kívánunk megfelelni – mind 
hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatokban - amikor a mérésügyi biz-
tosítás keretein belül, az MH Mérésügyi Alosztály szakmai irányításával, 
olyan akkreditált kalibráló laboratóriumokat működtetünk, olyan mérő-
eszközöket alkalmazunk, amelyek megfelelnek a hazai és nemzetközi 
jogszabályoknak, előírásoknak.  

A kalibráló laboratóriumok akkreditációjának előírásai igen szigo-
rúak (MSZ EN ISO19/IEC 17025/2001)20. A kalibrálási tevékenységhez 
nélkülözhetetlen, korszerű mérőeszközökön túl, mindkét laboratórium 
szakember gárdájának magas szintű szakmai tudásról, gyakorlati jártas-
ságról kell számot adnia nap mint nap. Az elmúlt években, az MH Mé-
résügyi Alosztály – mint anyagnemfelelős szervezet – szakmai irányítá-
sával igen jelentős összegeket költöttünk a mérésügyi terület technikai 
fejlesztésére (modern mérőeszközök vásárlására), és a laborok személyi 
állományának kiképzésére (szakmai tanfolyamokra). 

A következőkben röviden szeretném bemutatni a honvédségen belül 
működő akkreditált kalibráló laboratóriumokat. 

a. Az MH HTEK Mérésügyi Bázis 

Az MH Haditechnikai Ellátó Központ 
Mérésügyi Bázisát 2001. év végén hoztuk 
létre, az átszervezések során országszerte 
megszűnő kalibráló laboratóriumok munká-
jának helyettesítésére. A bázis részére kije-
lölt régi romos épület felújítása után kezdőd-
hetett meg egy új, modern Mérésügyi Bázis 
kialakítása. 

Fő feladata a Magyar Honvédség készletében lévő általános rendel-
tetésű mérőeszközök tárolása, a HM és az MH szervezeteinek ellátása, az 
új beszerzésű eszközök átvétele, műszaki bevizsgálása, a kiállított moz-
gásbizonylatok alapján az elrendelt mozgások (bevonás, kiadás, kategori-

                                                 
19 ISO: International Organization for Standardization  
20 MSZ EN ISO/IEC 17025/2001: Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok alkal-
masságának, felkészültségének általános követelményei (a nemzetközi szabvány 
alapján). 
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zálás, selejtezés, más szerveknek történő átadás, stb.) szervezése, végre-
hajtása.  

E szervezet végzi az általános, – és részben a speciális – mérőesz-
közök: 

• Kalibrálását, javítását (az MH MÉALO által jóváhagyott éves ka-
librálási és javítási tervnek megfelelően),  

• A csapatok mérőeszközzel történő ellátását,  

• Tárolja a mérőeszköz központi készletet, kezeli a mérésügyi in-
kurrencia anyagokat. 

2005. júniusától a NAT lefolytatta az akkreditálási eljárást a MÉB 
kalibráló laboratóriuma vonatkozásában. 2006. április 24-től hivatalosan 
használhatja az MH HTEK, MÉB az Akkreditált Kalibráló Laborató-
rium megnevezést, illetve végezhet akkreditált tevékenységet a polgári 
szféra irányában is. 

b. MH LéJü Repülőipari Metrológiai Osztály  

A laboratórium elsődleges feladata az 
MH repülőeszközeinek üzemben tartásához 
szükséges mérőeszközök, valamint az 
utaltsági rendjébe tartozó szárazföldi csapa-
tok mérésügyi hátterének biztosítása. Az el-
sődleges feladatkörén túl, külső megrende-
lők kalibrálási igényeit is kielégítheti - 
kapacitása függvényében -, mivel akkredi-
tációjuk révén ők is kaptak erre feljogosí-
tást.  

Az MN repülőcsapatainál a hatvanas években, a hangsebesség feletti 
repülőgépek rendszerbeállítása után időszerűvé vált, hogy a repülőtechni-
ka üzembenntartásához szükséges mérésügyi támogatás keretében, az ad-
dig évente egy alkalommal rendelkezésre álló szovjet katonai repülő la-
boratórium igénybevétele helyett, állandó magyar laboratórium jöjjön 
létre. Ezért az MN Országos Légvédelmi Parancsnokság 1966-ban lét-
rehozta az MN Központi Repülőgépjavító Üzem szervezetén belül mű-
ködő Hitelesítő csoportot.  
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Az 1977-ben végrehajtott átszervezés során a Hitelesítő csoport (va-
lójában kalibráló laboratórium) jelentősen kibővült. Repülőtechnikai Mé-
rőeszköz Hitelesítő Üzemegység, majd 2000-től Metrológiai Alosztály 
néven működött tovább a 2004. szeptemberi szervezeti változásokig. Ek-
kor történt meg a laboratórium Metrológiai Osztállyá való átnevezése. 

1989-ben a laboratóriumot az OMH hivatásos kalibrálási szolgáltatá-
sok végzésére jogosította fel. A hivatásos Kalibrálási Szolgálat működé-
sére vonatkozó metrológiai feltételrendszer szabályozásának kidolgozása 
után, a laboratórium joggyakorlatának véglegesítése 1993-ban, akkreditá-
lással történt meg. Ettől kezdve az akkreditált státusz 2000-ig maradt 
fenn. 

2002. november 15-től, majd 2005. júniusától - a NAT általi akkre-
ditálási eljárás lefolytatása után 2006. július 03-tól – a kalibráló laborató-
rium ismét büszkén használhatja az „Akkreditált Kalibráló Laboratóri-
um” megnevezést, és akkreditált tevékenységként végezheti munkáját. 

A két akkreditált laboratórium kapacitásának köszönhetően, ma 
már elmondhatjuk, hogy a hadsereg által üzemeltetett több tízezer mé-
rőeszköz – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – kalibrálását, hitelesí-
tést helyettesítő minősítését, mintegy 90-95%-ban el tudjuk végezni a 
házon belül. Ez évente mintegy 3-4000 db mérőeszköz kalibrálását je-
lenti, amire mindezeknek a polgári szférából szolgáltatásként történő 
megvásárlása esetén, a laborok éves fenntartási-üzemeltetési költségé-
nek mintegy 2-3 szorosát kellene költenünk. 

Az MH akkreditált kalibráló laboratóriumai az alábbi merőesz-
köz típusok kalibrálására, hitelesítést helyettesítő minősítésére, a fi-
zikai mennyiségek mérésére és előállítására vannak akkreditálva:  

MH HTEK MÉB vonatkozásában:  

1.  Multiméterek (digitális és analóg kijelzéssel), 

2.  Oszcilloszkópok, 

3.  Frekvencia- és időmérők, 

4.  NF feszültségmérők, 

5.  NF teljesítménymérők, 

6.  Hangfrekvenciás szinusz-generátorok, 
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7.  Nagyfrekvenciás szinusz-generátorok, 

8.  Impulzusgenerátorok, 

9.  Manométerek, 

10.  Gépjármű emisszió mérők. 

MH LéJü RMO vonatkozásában: 

1.  Egyenfeszültség mérés, reprodukálás, 

2.  Egyenárammérés, reprodukálás, 

3.  Váltakozó feszültség mérés, reprodukálás, 

4.  Váltakozó áram mérés, reprodukálás, 

5.  Ellenállásmérés, reprodukálás kalibrátorral, 

6.  Ellenállás reprodukálása passzív mértékekkel, 

7.  Induktivitás mérés (10kHz mérőfrekvencián), 

8.  Induktivitás reprodukálása passzív mértékekkel (100 kHz mérő-
frekvencián), 

9.  Kapacitásmérés 1kHz mérőfrekvencián, 

10.  Kapacitásreprodukálás passzív mértékekkel, 

11.  Kapacitásreprodukálás kapacitásdekáddal (0,04kHz-15kHz mé-
rőfrekvencián), 

12.  Nagyfrekvenciás feszültségmérés, 

13.  Mikrohullámú teljesítménymérés (1MHz-18GHz), 

14.  Csillapításmérés és reprodukálás vezérelhető csillapítóval 
(1MHz-18GHz 1 dB-es lépésközökkel), 

15.  Csillapítás Reprodukálás fix csillapító taggal (DC-18 GHz), 

16.  Frekvenciamérés, 

17.  Időalap reprodukálás, 
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18. Oszcilloszkóp kalibrálás, 

19. Lakatfogó elvén működő árammérők kalibrálása. 

(További szakmai részletek, a laboratóriumok minőségirányítási ké-
zikönyveinek mellékleteiben megnézhetők, illetve NAT honlapjáról le-
tölthetők. Mint már említettem, a laboratóriumok akkreditációja az MH-n 
kívüli szolgáltatások térítés ellenében történő biztosítását is lehetővé te-
szik). 

A megszerzett akkreditált laboratóriumi státuszok, a kalibrálási és 
egyéb mérési eredményeink országos, valamint NATO tagállamok kö-
zötti elfogadását teszik lehetővé. Nincs tehát technikai akadálya annak, 
hogy a magyar katonai metrológia részt vállaljon olyan projectekben, 
mint például a légvédelmi rakéta komplexumok, a különböző típusú re-
pülőgépek és a 3D radar állomások beszerzését követően, azok techni-
kai kiszolgálására használt mérőeszközök, mérőeszköz-készletek kalib-
rálása, javítása. 

6. Mérésügyi szakági fejlesztésekről röviden 

Napjainkban a mérésügyi szakágnál a szakmai munka színvonalá-
nak, a laboratóriumok fejlesztésének igényei - a beszerzett új haditechni-
kai eszközökre kidolgozandó mérésügyi technológiák kifejlesztésével - 
folyamatosan napirenden vannak. E tevékenységekre mutatnak jó példát a 
Mérésügyi Bázison, és részben a Repülőipari Metrológiai Osztálynál is 
alkalmazásban lévő alábbi fejlesztések: 

a. „Vonalkóddal támogatott logisztikai nyilvántartó és jelentő 
rendszer”  

Több szakágra is kiterjeszt-
hető, egységes logisztikai tá-
mogatást biztosító, egyesített 
logisztikai adatbázis rendszer-
ről van szó. Opcionális kiegé-
szítő modulokkal támogatja a 
különböző vezetői döntéseket, 
biztosítja a haditechnikai eszkö-
zök és raktári készletek egysé-
ges, naprakész logisztikai nyil-
vántartásainak az átjárhatóságát a logisztikai ellátási szintek között. Al-
kalmas az életútkövetésre, a GPS-es szállítmány- és eszköz nyomon kö-
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vetésre, mozgásbizonylatok, kimutatások és jelentések készítésére, akár 
több nyelven is. 

Jelenleg is megoldásra váró feladat a haditechnikai eszközök és rak-
tári készletek egységes naprakész logisztikai nyilvántartása. Ezt felismer-
ve – az MH ÖLTP parancsnokának, haditechnikai főnökének és mérés-
ügyi alosztályvezetőjének támogatásával – 2002. évben felmérésre, 
átvilágításra kerültek az MH HTEK Mérésügyi Bázis ellátási folyamatai 
és a hozzá kapcsolódó manuális nyilvántartási rendszerek. A felmérés so-
rán elkészített dokumentumokra alapozva pályázat került kiírásra, mely-
nek elbírálását követően a nyertes cég 2003. év végén megkezdte az álta-
la fejlesztett logisztikai rendszer adaptálását, testre szabását a Mérésügyi 
Bázisra. 

A végrehajtás az alábbiak szerint történt: 

1. Eszközkészlet alrendszer moduljainak bevezetése 

• Humán erőforrás modul 

• Tárolóhely nyilvántartó modul 

• Eszköztípus adatbázis modul 

• Eszköz adatbázis modul 

• Adatgyűjtő (PALM) modul 

• Raktári készlet (DOKKOLÓ) modul 

• Raktári készlet lekérdező modul 

• Mozgásbizonylat modul 

• Leltár modul 

• Háttér tudásbázis modul 
 

2. Törzsadattárak feltöltése 

• Többnyelvű megnevezés adattár 

• Több fajta egysége termékkód adattár (HETK, NSN, stb.) 

• Teljességi jegyzékek 
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• Technikai adatok 

• Műszaki paraméterek 

• Cseretípus adattár 

• Tárolási, rakodási, szállítási és egyéb szabály rendszerek 

• Kapcsolódó dokumentumok 

• Fényképek, stb. 

3. A kapcsolódó Oktatási alrendszer és Egyéb alkalmazások kidol-
gozása  

• Mérésügyi segédletek 

• ÉV-KAL 2. (Érintésvédelemi és Kalibrálási etikett nyomtató és 
vonalkóddal támogatott nyilvántartó szoftver, hálózati verzió).  

Az 1. és 2. pontokban felsorolt rendszerelemek alkotják az alapját a 
vonalkóddal támogatott logisztikai nyilvántartó és jelentő rendszernek.  

A több szakágra történő kiterjeszthetőség, illetve az egységes logisz-
tikai támogatást biztosító „egyesített logisztikai adatbázis rendszer” az 
opcionális kiegészítő modulok alkalmazásán keresztül tud megvalósulni. 

A rendszer iránt élénk érdeklődés mutatkozik a szakágak részéről. 
További információval – a személyes megkeresést követően – mindenki 
számára rendelkezésre állunk. 

b. „Mérésügyi kalibráló labor gépjármű” (MKL-VW35) bemu-
tatása  

A Magyar Honvédség alakula-
tainál található – gyakorlatokon, lő-
tereken, nemzetközi missziókban 
alkalmazott – mérőeszközök hely-
színi kalibrálására, kisjavítására, va-
lamint a helyszínen nem kalibrálha-
tó mérőeszközök szakszerű szállí-
tására került kialakításra.  

A laborgépjármű közúti közle-
kedésre alkalmas, terepjáró funkciókkal nem rendelkezik. A helyszínre 
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érkezve, saját klíma berendezés, illetve állófűtés segítségével teremti meg 
a kalibráláshoz szükséges laboratóriumi körülményeket. 

A mérésügyi kalibráló gépjármű alkalmazásával a mérőeszközök je-
lentős mennyiségét vagyunk képesek kalibrálni a csapatoknál. Jelentősen 
lecsökkenti a mérőeszközöknek az alkalmazótól való távolléti idejét, il-
letve kiküszöböli a szakszerűtlen szállításból eredő meghibásodásokat is. 

Műszaki paraméterek: 

Gyártmány: VOLKSWAGEN 
Típus: LT 35 2.5 TDI 
Hossza: 6.6 m 
Szélessége: 2 m 
Magassága: 2.6 m 
Saját tömeg: 2855 kg 
Megengedett legnagyobb 
össztömeg: 

3500 kg 

Gyártási év: 2002 
Hajtóanyag: diesel 
Teljesítmény: 80 KW (108 LE) 
Kezelőszemélyzete: 3 fő: 1 gépkocsivezető és 

2 technikus 

Alkalmazott mérőeszközök: 

A labor kialakítása során 2 kalibráló munkahely került kialakításra, 
az egyes mérőhelyek felszereltsége más-más típusú méréseket tesz lehe-
tővé. Az alapkészletet mindig magával viszi a mobil labor, a kiegészítő 
készlet a kalibrálási feladatnak megfelelően alakítható. 

Alapkészlet  
az 1. számú munkahelyhez  Alapkészlet a  

2. számú munkahelyhez 
1 db Wavetek 9100 multifunkiós. 
kalibrátor 

 1 db M2037 digitális multimé-
ter 

1 db M2037 digitális multiméter  1 db TR-9193/A tápegység 
1 db 4100/3 megger  1db KAC-15F AC kalibrátor 
1 db PM-97 szkópméter  1 db KDC-3000 DC kalibrátor 
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Alapkészlet  
az 1. számú munkahelyhez  Alapkészlet a  

2. számú munkahelyhez 
4 db R596 induktivitás dekád  2 db TE-09 tolóellenállás 
8 db R3 etalon ellenállás  1 db COM 3050 oszcilloszkóp 
1 db TR-9301 kondenzátor dekád  1 db TR-5284 frekvenciamérő 
2 db TR-9308 ellenállás dekád  1 db TR-PIF III. generátor 
1 db laptop (számítógép)   
1 db nyomtató   

Kiegészítő készlet a 2. számú munkahelyhez: 1 db DPI-315 nyo-
másmérő kalibrátor. 

A mérésügyi kalibráló laborgépjárművel (alap- és kiegészítő felsze-
relésével) kalibrálható mérőeszköz-csoportok: 

Fsz Mérőeszköz csoport Fsz Mérőeszköz csoport 
1. Generátorok 16. Feszültség stabilizáto-

rok 
2. Oszcilloszkópok 17. Mérőerősítők 
3. Frekvenciamérők 18. Mérővevők 
4. Hullámmérők 19. Térerőmérők 
5. Modulációmérők 20. Mérőhidak 
6. Csővoltmérők 21. Dekádok 
7. Multiméterek 22. Szigetelésvizsgálók 
8. Csővizsgálók 23. Ellenállásmérők 
9. Félvezető paramétermérők 24. Átütés vizsgálók 
10. Csillapítók 25. Fázisparaméter mérők 
11. Osztók 26. Stroboszkópok 
12. Mérővonalak, mérővonal 

tartozékok 
27. Elektromos kézi és la-

bor műszerek 
13. Teljesítménymérők 28. Átviteltechnikai mé-

rőműszerek 
14. Tápegységek 29. Nyomásmérők, ma-

nométerek 
15. Vizsgáló berendezések 30. Egyéb műszerek 
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Összegzés, következtetések 

A Magyar Honvédségen belül a mérésügyi szakmai tevékenység 
tervezetten, szervezetten, a jogszabályi előírásoknak, illetve a katonai 
feladatok valós igényieknek megfelelően folyik. A szakmai feladatok 
végrehajtásának szabályozottsága, a szaktevékenység anyagi-technikai, 
illet-ve személyi feltételeinek biztosítottsága adott.    

A mérésügyi terület kalibráló laboratóriumainak fenntartásával a 
hadseregen belül – e szűk területen is – megmaradt a mérnöki-technikusi 
tevékenység. Megmaradt az a gyorsan mobilizálható tudás, képesség, 
amire a modernkor hadseregeinek okvetlenül támaszkodniuk kell tevé-
kenységük során. E képességek nélkül nincs hatékony, tervezhető végre-
hajtás, de fejlődés sem. 

Szerencsére ma még elmondhatjuk, hogy a logisztika, a haditechnika 
nem minden területén tudott eluralkodni a – „a civil szférából majd 
(szolgáltatásként) megvásároljuk”– szemlélet, ami adott műveleti kö-
rülmények között megbéníthatja a harctámogató, s ez által a műveleti te-
vékenység egészét.  

A katonai életnek szinte nincs olyan területe, amely valamilyen mér-
tékben ne érintene joghatással járó tevékenységet, joghatással járó méré-
seket. Ma már elmondható, hogy a katonai vezetők, illetve az anyag-
nemfelelős szakágak vezetőinek jelentős része számára „nem sötét, isme-
retlen, így jelentéktelen terület a mérésügy”. Mára talán tudatosult több-
ségük számára, hogy saját munkájukat minősítik az által, ha a tevékeny-
ségük során gondot fordítanak a mérésügyi jogszabályok betartására.  

Az MH Mérésügyi Alosztály irányításával, a szakterületen tevé-
kenykedő összes főtiszt, tiszt, tiszthelyettes, közalkalmazott azon dolgo-
zik, hogy munkájukkal támogassák, emeljék a színvonalát a technikai 
eszközök szakági biztosításának, illetve a műveleti feladatok egyéb tá-
mogatási, biztosítási szakfeladatai végrehajtásának.   

Bízom abban, hogy az olvasó elgondolkodik azon, hogy – saját 
szakterülete, szűkebb munkaköre vonatkozásában – milyen joghatást 
érintő területtel kerül kapcsolatba nap, mint nap. Az már komoly ered-
mény lenne, ha tevékenysége során felfedezne valamilyen kapcsolatot a 
szakterülete és a mérésügyi terület között. A joghatással járó tevékeny-
séget végzők számára feltétlenül javaslom a mérésügyi jogszabályok 
(törvény, kormányrendelet, HM rendelet) áttanulmányozását. 



 287 

Felhasznált irodalom: 

1. Gellér Bálint: A magyar honvédség mérőeszköz hitelesítő-
kalibráló rendszerének helyzete, korszerűsítésének feladatai (ta-
nulmány, Budapest 1996.). 

2. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről. 

3. A törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Kormányrende-
let. 

4. A mérésügyi jogszabályok MH-nál történő alkalmazásáról szóló 
22/1992. (X.20.) HM rendelet.  

5. MH haditechnikai biztosítási doktrína tervezet (mérésügyi szak-
ági melléklet). 
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Kötelező hitelesítésű mérőeszközök 
1. számú táblázat  

 

Sor 
szám Megnevezés 

A hitelesítés 
Érvényességi 

 időtartama (év) 

1.  Kereskedelmi hosszmértékek, tartályban lévő folyadék szintjének 
méréséhez használt mérőszalagok és mérőlécek 

korlátlan 

1/A
. 

 Kereskedelmi hosszúságmérő gépek  2 

2.  Kereskedelmi űrmértékek  korlátlan 

3.  Súlyok (E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 pontosságú) 2 

 Nem automatikus működésű mérlegek 2 

 a) amelyek tömeg meghatározására szolgálnak 2 

 - kereskedelmi ügyleteknél, 2 

 - vám, illeték, tarifa, adó, bírság, díj vagy hasonló típusú fizetések-
nél, 

2 

- jogszabályok vagy más szabályok alkalmazása, illetve szakértői 
vélemények bíróság részére történő adása során, 

2 

- gyógyszerek és gyógyhatású készítmények gyógyszertárban törté-
nő előállítása, valamint az orvosi és gyógyszertári laboratóriu-
mokban végzett analízisek során, 

 
 2 

4. 

 b) amelyek a mért tömeg alapján az ár meghatározására szolgálnak, 
az áruk fogyasztók részére történő előrecsomagolása, illetve egyéb 
módon történő közvetlen értékesítés során  

 
2 

4/A.  Automatikus működésű mérlegek   

 a) folyamatosan összegző automatikus működésű mérleg (szállító-
szalag-mérleg) 

 2  

 b) automatikus működésű ellenőrző és osztályozó mérleg  2 

5.  Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők  2 

6.  Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők  2 

7.  Gépjárművek emissziójának mérésére használt kipufogógáz gázelem-
zők 

 2 

8.  Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők  2 

9.  Viteldíjjelzők  2 

10.  Gépjármű menetírók  6 

 Vízmérők (hideg és meleg vízre)   

 - bekötési és törzshálózati vízmérők  4 

 - mellékvízmérők elszámolásra  6 

11. 

 - mellékvízmérők költségmegosztásra  korlátlan 
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Sor 
szám Megnevezés 

A hitelesítés 
Érvényességi 

 időtartama (év) 

 Víztől eltérő folyadékok (ásványolajtermék, LPG, alkoholtermék, sör, 
pezsgő és köztes termék, valamint tej) mennyiségének meghatáro-
zására használt: 

  

 - üzemanyagmérők, átfolyás-mérők  1 

 - tároló tartályok első hitelesítés után  5 

 - tároló tartályok minden további hitelesítés után  15 

 - tartályszintmérők  2 

 - szeszmérők és tartozékaik  10 

12. 

 - szeszfokmérők  korlátlan 

13.  Sűrűségmérő eszközök   

 - aerométerek ásványolaj, ásványolaj-származékok, must, szeszes 
ital és tej sűrűségének mérésére, piknométerek 

korlátlan  

 - folyamatos sűrűségmérők és sűrűség távadók  2 

 Gázmérők   

 - 6 m3/h és ennél kisebb névleges méréshatárú  10 

14. 

 - 6 m3/h-nál nagyobb névleges méréshatárú  5 

15.  Hőfogyasztás-mérők  4 

16.  Áram és feszültség mérőváltók 0,5 pontossági osztályba tartozók vagy 
pontosabbak 

 korlátlan 

 Villamos fogyasztásmérők és egybeépített mellékkészülékei   

 - egyfázisú elektromechanikus fogyasztásmérő  15 

 - többfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők  10 

17. 

 - elektronikus fogyasztásmérők  10 

18.  Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi 
szennyezettség mérők 

 2 

19.  Környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb hatósági ellenőrzésre 
használt zajszintmérők 

 2 

20.  Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök  2 
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AZ MH MÉRÉSÜGYI SZAKÁGI STRUKTÚRÁJA 
2. számú ábra. 
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MÉRŐESZKÖZ-,  FENNTERTÁSI  ANYAGELLÁTÁS  FOLYAMATA 
3. számú ábra 
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Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Probléma:
eszközhiány,
anyaghiány

Bevételi
okmány

Beszerzett
méroeszköz, anyag

átvétele
Beszerzés elrendelése,
(fedezet biztosítása)

Kpt-i klt-bol
történo ellátás

Kpt-i klt-bol
történo ellátás

elrendelése

Igény, intézk., végrehajt.
Beszerzés

Tájékoztatás 

Mozgásbizonylat

(Anyagutalvány)

Mozgásbizonylat 
Anyagutalvány

A kért (kiutalt)
méroeszköz, anyag

átadás-átvétele

Katonai szervezet
(igénylo-ellátott)

Elöljáró kat. szervezet
(utaltsági rendtol függoen)

Parancsnokság
(összesíto, koordináló szerv)

Katonai szervezet
(igénylo-ellátott)

Elöljáró kat. szervezet
(utaltsági rendtol függoen)

Parancsnokság
(összesíto, koordináló szerv)

Mérésügyi Alosztály
(anyagnem-felelos szerv)

Haditechnikai Ellátó Központ (HTEK)
(ellátó-”beszerzo” szerv)

HTEK Mérésügyi Bázis
(ellátó-kalibráló-javító szerv)
(központi készlet kezelése)

Haditechnikai Ellátó Központ (HTEK)
(ellátó-”beszerzo” szerv)

HTEK Mérésügyi Bázis
(ellátó-kalibráló-javító szerv)
(központi készlet kezelése)

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Méroeszköz v. 
fenntartási anyagigény

Probléma:
eszközhiány,
anyaghiány

Probléma:
eszközhiány,
anyaghiány

Bevételi
okmány
Bevételi
okmány

Beszerzett
méroeszköz, anyag

átvétele

Beszerzett
méroeszköz, anyag

átvétele
Beszerzés elrendelése,
(fedezet biztosítása)

Beszerzés elrendelése,
(fedezet biztosítása)

Kpt-i klt-bol
történo ellátás
Kpt-i klt-bol
történo ellátás

Kpt-i klt-bol
történo ellátás

elrendelése

Kpt-i klt-bol
történo ellátás

elrendelése

Kpt-i klt-bol
történo ellátás

elrendelése

Igény, intézk., végrehajt.
Beszerzés

Tájékoztatás 

Igény, intézk., végrehajt.
Beszerzés

Tájékoztatás 

Mozgásbizonylat

(Anyagutalvány)

Mozgásbizonylat 
Anyagutalvány

Mozgásbizonylat

(Anyagutalvány)

Mozgásbizonylat 
Anyagutalvány

A kért (kiutalt)
méroeszköz, anyag

átadás-átvétele

A kért (kiutalt)
méroeszköz, anyag

átadás-átvétele

A kért (kiutalt)
méroeszköz, anyag

átadás-átvétele

A kért (kiutalt)
méroeszköz, anyag

átadás-átvétele
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A MÉRŐESZKÖZÖK KALIBRÁLÁSA, JAVÍTÁSA 
 

4. számú ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mérőeszközök, 
okmányok,

dokumentációk
mozgása

Mérőeszközök,
Okmányok,

dokumentációk
mozgása

Katonai szervezet
(igénylő-ellátott)

Parancsnokság
(összesítő, koordináló szerv)

Mérésügyi Alosztály
(anyagnem-felelős szerv)

éves kalibrálási terv jóváhagyása,
szolgáltatás, anyagmozgás elrendelés

MH Haditechnikai Ellátó Központ (HTEK)
(koordináló, ellátó (”beszerző”) szerv)

MH HTEK 
Mérésügyi 

Bázis
(kalibráló-javító szerv)

MH LéJü
Repülőipari 

Metrológiai Osztály
(kalibráló-javító szerv)

OMH, polgári laboratóriumok
(kalibrálási, hitelesítési, javítási 

szolgáltatások biztosítása)

Igények       felterjesztése

Feladatok elrendelése, 
jóváhagyása

Feladat megoldási javaslatok, 
kalibrálási terv, felterjesztése

Jóváhagyott
Éves kalibrálási terv

visszaigazolás

feladatszabás
mozgásbizonylatok

feladatszabás
mozgásbizonylatok

A 
szolgáltatás
megvásárlás

ára
irányuló

beszerzési
eljárás

lefolytatása

Összesített igények

Mérőeszközök, 
okmányok,

dokumentációk
mozgása

Mérőeszközök,
Okmányok,

dokumentációk
mozgása

Mérőeszközök, 
okmányok,

dokumentációk
mozgása

Mérőeszközök, 
okmányok,

dokumentációk
mozgása

Mérőeszközök,
Okmányok,

dokumentációk
mozgása

Mérőeszközök,
Okmányok,

dokumentációk
mozgása

Katonai szervezet
(igénylő-ellátott)

Parancsnokság
(összesítő, koordináló szerv)

Katonai szervezet
(igénylő-ellátott)

Parancsnokság
(összesítő, koordináló szerv)

Mérésügyi Alosztály
(anyagnem-felelős szerv)

éves kalibrálási terv jóváhagyása,
szolgáltatás, anyagmozgás elrendelés

MH Haditechnikai Ellátó Központ (HTEK)
(koordináló, ellátó (”beszerző”) szerv)

MH HTEK 
Mérésügyi 

Bázis
(kalibráló-javító szerv)

MH LéJü
Repülőipari 

Metrológiai Osztály
(kalibráló-javító szerv)

MH Haditechnikai Ellátó Központ (HTEK)
(koordináló, ellátó (”beszerző”) szerv)

MH HTEK 
Mérésügyi 

Bázis
(kalibráló-javító szerv)

MH LéJü
Repülőipari 

Metrológiai Osztály
(kalibráló-javító szerv)

OMH, polgári laboratóriumok
(kalibrálási, hitelesítési, javítási 

szolgáltatások biztosítása)

Igények       felterjesztéseIgények       felterjesztése

Feladatok elrendelése, 
jóváhagyása

Feladatok elrendelése, 
jóváhagyása

Feladat megoldási javaslatok, 
kalibrálási terv, felterjesztése
Feladat megoldási javaslatok, 
kalibrálási terv, felterjesztése

Jóváhagyott
Éves kalibrálási terv

visszaigazolás

Jóváhagyott
Éves kalibrálási terv

visszaigazolás

feladatszabás
mozgásbizonylatok

feladatszabás
mozgásbizonylatok

feladatszabás
mozgásbizonylatok

feladatszabás
mozgásbizonylatok

A 
szolgáltatás
megvásárlás

ára
irányuló

beszerzési
eljárás

lefolytatása

A 
szolgáltatás
megvásárlás

ára
irányuló

beszerzési
eljárás

lefolytatása

A 
szolgáltatás
megvásárlás

ára
irányuló

beszerzési
eljárás

lefolytatása

Összesített igényekÖsszesített igények

A szolgáltatás 
megvásárlásá-
ra irányuló be-
szerzési eljárás 

lefolytatása 
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AZ MH MÉRÉSÜGYI SZAKÁGI JELENTÉSEI 
5. számú táblázat 

Sor
-

szá
ma 

Rövid leírá-
sa 

Szerkesztésének előírásai 
(a tartalomra vonatkozó igények, vagy 
az azt tartalmazó szabályzó meghatáro-

zása) 

Szolgáltatója 
Határide-

je 
(határidői)

Címzettje 
(a feldolgozásért 

felelős) 

Feldolg-ban 
együttműkö-

dő, közre-
működő 

Meg-
jegy-
zés 

 
a.  A katonai szervezet általános mé-
rőeszközeinek típusa, mennyisége a 
dec.31-i helyzetnek megfelelően.  

Mérőeszköz-
zel rendelkező 
katonai szer-

vezetek  

Tárgy-
évet  kö-
vető  év:

01. 20. 

MH HTEK  Alárendelt-
jeik 

MH 
anyagnem- fe-
lelős szervei 

MH  
PARANCSNOK-

SÁGOK 

Alárendelt-
jeik 

MH HTEK 
MH HTEK 
MéÜ-Rlg,- 

MÉB. 

b.  A szakterület mérésügyi helyzeté-
nek értékelése. 

MH LJÜ 

Tárgy-
évet  kö-
vető  év:
01.  20 .  

MH MÉÜ ALO 

MH LJÜ 
RMO. 

1. Éves mé-
résügyi 
helyzet-
jelentés 

c.  A mérésügyi szakterület MH-ra 
összegzett jelentése. MH MÉÜ 

ALO 

Tárgyévet 
követő év: 

01. 31. 

MH ÖLTP  
(MH HTF útján) 

Szakmai alá-
rendelt szer-

vezetek 
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Sor
-

szá
ma 

Rövid leírá-
sa 

Szerkesztésének előírásai 
(a tartalomra vonatkozó igények, vagy 
az azt tartalmazó szabályzó meghatáro-

zása) 

Szolgáltatója 
Határide-

je 
(határidői)

Címzettje 
(a feldolgozásért 

felelős) 

Feldolg-ban 
együttműkö-

dő, közre-
működő 

Meg-
jegy-
zés 

 
a. Általános mérőeszköz kalibrálási 

igénye  
Mérőeszköz-

zel rendelkező
HM és MH 
szervezetek

 
b. Szakági mérőeszközök kalibrálási 

igénye 
MH 

anyagnem-
felelős  szervei

Tárgyévet 
megelőző 
év: 

03.31. 

MH HTEK Alárendelt-
jeik 

2. Mérőeszkö-
zök kalibrá-
lási igényé-

nek 
felterjeszté-

se 

c. A beérkezett igények összesítése, 
feldolgozása, felterjesztése jóváha-
gyásra. 

MH HTEK 
Tárgyévet 
megelőző 
év: 05. 31.

MH MÉÜ ALO MH HTEK 
MéÜ-Rlg. 

 

3. Mérőeszkö-
zök szük-
séglet igé-

nye a 
következő 

évre 

Mérőeszközök központi készletből 
történő ellátási, illetve beszerzési igé-
nyei:  MH katonai    

szervezetei  

Tárgyévet 
megelőző 
év: 03. 31.

MH MÉÜ ALO 
HM és MH 
alárendelt 
szervezetei 
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