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TAJtKOZTATú KÖZLEMf:NYEK 

Tájékoztató az érvényben levő SI mértékegység 
rendszeréről és alkalmazásáról 

Magyar János mérnök főhadnagy 

A Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség, valamint szolgálatfőnökségei rend
kívül szerteágazó tevékenységet folytat a Magyar Néphadsereg hadtápjának ma
gasabb szintű fejlesztése érdekében. A sokrétű „szakmai'' tevékenység kommuniká
ciójában fontos elem az egységes nyelvezet, ezen belül az egységes mértékrend
szer használata. Nem szükséges bizonyítani, hogy a hadtáp sokoldalú, színes te
vékenységei köre gyakorlatilag felöleli a teljes mértékrendszer skálát (gondol
junk csak az anyagmozgatás, az egészségügy specialistáira stb.). 

Az egységes „nyelvezetet", az egységes mértékrendszert valósítja meg az SI 
(Systéme lnternational) nemzetközi mértékegységrendszer. 

Jogi elő,imények 

Az SI mértékegységrendszer mértékegységeit a felszabadulás után Magyar
országon először az 50/1960. (XI. 18.) Korm. sz. rendelet, majd az ezt módosító 
3/1969. (I. 24.) Korm. sz. rendelet nyilvánította törvényesnek. Törvényes mérték
egységként megtartotta azonban a korábbi (nem SI) mértékegységeket is. A vá
lasztási lehetőség tehát megmaradt, s így a valóban egységes mértékegységrend
szer használatának nem teremtődtek meg a feltételei. A nemzetközi egységesítési 
törekvések és a belső igények együttes kényszerítő hatásának eredőjeként született 
meg a mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT számú rendelet, valamint a vég
rehajtásaként kiadott 2/1978. (Mér. K. 2.) OMH utasítás. A 8/1976. (IV. 27.) 
MT számú rendelet a törvényes mértékegységeknek nyilvánított SI mértékegysé
geken kívül meghatározta a korlátozás nélkül használható egyéb törvényes egysé
geket, valamint a korlátozottan használható SI-n kívüli törvényes egységeket. 
(Megemlíti továbbá az 1979. év végéig használható nem SI egységeket is, melyek 
természetesen a jelenben már „törvénytelen" egységek.) 

A Magyar Néphadseregben a mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT számú 
rendelet alkalmazását a 29/1979. (HM 18.) MM utasítás és a 25/1979. (HK 
22.) MN HTF CSF intézkedés szabályozza. 

Az Sl mértékegységrendszer 

A méteren alapuló mértékegységek rendszerét a méterrendszert a XVII. szá
zad végén Franciaországban dolgozták ki. A méterrendszer fokozatos elterjedé
sének eredményeképpen számos ország részvételével 1875-ben Nemzetközi Méter-
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egyezményt írtak alá. (Magyarországon az 1876. évi II. tc. tette lehetővé a méter
rendszer alkalmazását.) 

Az. idők folyamán több mértékegységrendszer alakult ki a méterrendszer 
alapján, jó részük még ma is használatban van. Az SI mértékegységrendszert 
1960-ban jóváhagyta a 11. Altalános Súly- és Mérésügyi Értekezlet (a 11. CGPM). 
Majd 1974 decemberében fogadta el a KGST Szabványügyi Allandó Bizottság 
az SI-re vonatkozó ajánlást, ezt követte az előző fejezetben leírt jogi szabályozás 
197'6-ban hazánkban. 

Az SI mértékegységrendszer a méterrendszer olyan tökéletesített változata, 
amely alkalmas a tudomány, a technika és a mindennapi élet területén való egy- ,,.. , 
séges használatra. ·'" 

Megállapíthatjuk, hogy az SI nem valami egészen új, ami felváltja a méter
rendszert, csak általánosabbá, jobban, könnyebben alkalmazhatóvá teszi azt. Ná
lunk Magyarországon is a méterrendszer bevezetése után többféle mértékrend
szert alkalmaztak. Az új megszokása, elsajátítása nem könnyű; magától értetődő, 
hogy az SI rendszer ösztönös, rutinszerű használata csak hosszabb idő után ala
kulhat ki bennünk. 

Tekintsük át röviden az SI mértékegységrendszer felépítését. 

1. Az SI mértékegységrendszer mértékegységei: 

1.1 Az alapegységek. 
1.2. Kiegészített egységek. 

1.3. Származtatott egységek. 

2.1. Alapegységek: 
méter, 

- kilogram, 
- másodperc, 
- amper, 

kelvin, 
- mól, 
- kandela. 

2.2. Kiegészítő egységek: 

- radián, 
- szteradián. 

2.3. Származtatott egységek: az alap- és a kiegészítő egységek hatványainak 
szorzatai vagy hányadosai. 

A mértékegységek törvényes többszöröseit, valamint törtrészeit az egység 
neve elé illesztett, az alábbi táblázatban felsorolt prefixumok (SI prefixumok) 
egyikével kell képezni: 

160 

-
• 



A prefixum 
Szorzó 

; neve jele 

exa E 101s 

peta p 101s 

tera T 1012 

• giga G 109 

mega M 10• 
kilo k 103 

hekto h 102 
.l!,1- deka da 10' 

deci d 10-' 
centi e lll-2 
milli m lo-3 

mikro u lo-6 
mano u 10-' 
piko p 10-12 

femto f 10-ts 

atto a 10-18 

• 

!i!i 
• A nem önálló nevű származtatott mértékegységek: 

A mennyiség neve Az SI 
egységek 

Terület m> 
Térfogat m' 
Sűrűség kg/m3 

Sebesség mis 
Gyorsulás m/,2 
SzögsebeS6ég rad/s 
Szöggyorsulás rad/s' 
Dinamikai vizkozitás Pa·S 
Kinematikai vizkozitás m2/s 
Térfogatáram m3/s 
Tömegáram kg/s 
Hő vezetőképesség W/m·k 
Anyagmennyiség koncentráció mol/m' 

• Mola!itás mol/kg 
Be~ugárzá&-i dózis e/kg 

-.~-
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Az önálló nevű származtatott SI mértékegységek: 

A mennyiség jele 
Az SI egység 

neve jele 

Frekvencia Hz s-• 
Erő Newton N kg.m.s-2 

Nyomás Pascal Pa N·m 

Munka, energia., hőmennyiség Joule I N/m2 

Teljesítmény watt w I/s 
Elektromos feszültség volt V W/A 
Elektromos ellenáll~ ohm Q V/A 

Elektromos vezetés siemens s A/V 
Elektromos töltés coulomb e A·s 
Induktivitás he H V·S/A 
Elektromos kapacitás farad F C/V=A·s/V 
Mágneses fluxus weber Wb V·s 
Mágneses indukció tesla T Wb/m2 

Fényáram lumen lm cd·sr 
Megvilágítás lux lx Lm/m2 

Rádióaktív sugárforrás aktív. becquerel Bq 1/s 
Elnyelt sugárdózis gray Gy I/kg 

Utolsó táblázatként egy olyan összeállítást, illetve „megfelelőséget" cél
szerű bemutatni, amelynek a mindennapi gyakorlatban hasznát vehetjük. Ponto
sabban a táblázat első rovatában az elmúlt időben mindennapos használatú, de 
már nem törvényes egységek szerepelnek. A második rovat az egyenértékű törvé
nyes egységeket tartalmazza, a harmadik rovat pedig az átszámítás módját adja 
meg. Ez a kigyűjtés segít az ún. ,,átmeneti" időszakban, használatával pillanato
kon belül át lehet váltani a törvényes egységekre. Alkalmazása mindaddig indo~ 
kolt, ameddig nem ·válik rutinszerűvé az SI rendszer alkalmazása. 
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A mértékegység 

neve 

mázsa 
(métermázsa) 

vagon 

karát (metri-
kus karát) 

kalória 

lóerő 

jele 

q 

cal 

LE 

., 

• 
Egyenértékű 
mé<tékegység 

törvényes 

neve jele 

kilogramm kg 

tonna t 

grarrun g 

joule J 

watt w 

- •• " 

" 

Atszámítás Megjegyzés 

1 q=IOO kg= Tömeg-
= 105 g mértékegység 

1 vagon= 10 Tömeg-
tonna mértékegység 

1 !arát = 0,2 g = Drágakövek és 
= 2x!O--' kg igazgyöngyök 

tömegének 
meghatározására 
használt 
mértékegység 

1 cal= 4,1868 J Csak hőmennyiség 
meghatározására 
has.znált 
munka-mérték-
egység 

1 LE= 735,498 75 Teljesítmény-
w mértékegység 
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A mértékegység 

neve jele 

erőkilogramm kp 
(kilopond) 

technikai kp/cm2 

atmoszféra v. at 

röntgen R 

négyszögöl n.öl. 

Katasztrális kh 
hold 

•• 

F.gyenértékll 
métrtékegység 

törvényes 

neve jele 

newton N 

pascal, Pa 
bar bar 

coulomb e/kg 
per 

kilogramm 

négyzet- m' 
méter 

hektár ha 

( ' 

,. 

Atszámltás Megjegyzés 

1 kp = 9,806 65 N Erő-
mértékegység 

lkp/cm2=lat= Nyomás-
=98066,5 mértékegység 

Pa=0,98 bar 

1 R = 2.58xlO-' Besugárzási dózis-
C/kg mértékegység 

1 n. öl. = 3,596 650 Földterület 
954 m2 (telek,házhely stb.) 

meghatározására 
használt 
terület-
mértékegység 

kh = 1600 n. öl. = Földterület 
= 0,575 464 153 ha meghatározására = 5754,461 53 m2 használt 

termet-
mértékegység 
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A nemzetközi mértékegységrendszeren kívül korlátozás nélkül használható 
törvényes mértékegységek a következők: 

térfogat: 1 (liter) 
síkszög: 0 (fok),' (perc)," (másodperc) 

tömeg: t (tonna) 
idő: 

sebesség: 
munka (energia): 
hőmérséklet: 

sec (másodperc) 
min (perc) 
h (óra) 
d (nap) 

km/h; (m/sec) 
Wh (Wattóra) 
°C (celsiusfok) 
(0 °C = 273,15 °K) 

A mérőeszközök hitelesítéséről 

A mérőeszközök hitelesítése a mérésügyi szervek feladata. Indokolt esetben 
a fegyvernemi és szolgálatfőnökök az MN HTF Csf. (illetve a későbbiekben a HM 
által kijelölt mérésügyi szervezet főnök) útján kérhetik a hitelesítési jog átruhá
zását. 

A hadtáp szolgálatfőnökségek a szakanyag és raktártechnikai eszközökre vo
natkozó témával kapcsolatos tájékoztatást az elmúlt év során az MNVK HTF 
Csf-ség részére megküldték • 

Helyesírási vonatkozások 
- A prefixumot a mértékegység nevével, illetve a prefixum jelét a mérték

egység jelével egybe kell írni; 
- összetett (két vagy több egymáshoz illesztett prefixumból álló) prefixu

mot használni nem szabad; 
- mértékegységek szorzata vagy hányadosa által alkotott származtatott mér

tékegységek többszöröseit és törtrészeit a megfelelő SI-prefixumoknak a szorzat
ban, illetve hányadosban levő egy vagy több mértékegység elé történő illesztésével 
kell képezni; 

- a prefixumok mindazon az SI-n kívüli törvényes egységek neve, illetve jele 
előtt is használhatók, amelyekre nincs az MT rendeletben tiltó szabály; 

- a mértékegységek szorzataként alkotott származtatott mértékegységek je
lében előforduló szorzásjel, olyan esetekben, amikor az félreértést nem okozhat, 
elhagyható; 

- mértékegység és prefixum jele után pontot tenni nem szabad (kivétel 
mondatzáró pont); 

- a mértékegység nevét és jelét a mért mennyiségre utaló megkülönböztető 
jelzéssel ellátni nem szabad; 

- a származtatott egységek nevezőjében kerüljük a prefixumok használatát; 
- a szorzó és a méttékegység jele között egy betűhelynyi hézagot kell hagy-

ni, ellentétben a prefixumokkal, amelyeket szorosan a mértékegység jele mellé 
kell írni; 

- a méttékegység jeléhez a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk. 
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Aiánlott rövidítési módok: 

ezer EEFt 
millió MMFt 
milliárd Mrd Mrd Ft 
billió Bi Bi Ft 
trillió Tri Tri Ft 

Kuriózumképpen: az SI rendszerre való áttérés sokszínű problematikájára 
egy példát adunk, amely az orvosi gyakorlatban alkalmazott vérnyomás-mérő 
eszközökkel kapcsolatos. ~· 

Teljesen megszokott, hogy a mért vérnyomás mindkét jellemző értékét mm 
Hg-ban adták meg, ez is rögzült azt hiszem mindannyiunkban. Az esetlegesen 
problémát okozó félreértések elkerülése érdekében az orvosi vérnyomásmérő 
eszközöket dupla skálával gyártják a jövőben: egy kPa, illetve egy hagyományos 
mm Hg skálával. Az mm Hg skálát csak akkor lehet végérvényesen elhagyni, 
amikor már a kPa skála használata rutinná válik. Azt, hogy erre mennyi idő lesz 
szükséges, a jövő gyakorlata fogja majd eldönteni. 
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