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Szerkestőség

r,ÉnÉsüav A HAI§EREGBEN

Gellér BóJintl

Napjainkban - amikor a fejlett nyugati onzágoláloz íelzátkózás, az
EK egnéges piacára való bejutás van napirenden - a mérésügl jelentó-
sége különcben megnótt. Az új követelményelg a nemzetközi gazdasági-
műszaki kapcsolatok sálesítésének igénye szükségessé tették a Magyar
Köztársaságban hatályban lévó mérésüryi jogszabályok felülvizsgálatát,
új jogszabályok megalkotását. Ez maga után vonta a Magnr Honvédség
mérésügd tevékenpégére vonatkozó rendelkezések változását is. E
cil*ben a méráü§ területeiíól, a mérésügri jogszabályok és rendelke-
zések legfontosabb elóírásairól, az MH méróeszközparkjának helyzeté-
ről á mérésügi szervezeteinkról kívánok áttekintést adni.

A mérésügr twékenpégkörébe a mértéke5négek meghatározásá-
val, etalonjaival, a mérésekre és mér6eszközöke vonatkoá szabályok-
kal, ezelr végrehaj tásával és ellenórésével kapcsolatos tudományos, mű-
szaki, jogi, igazgatá§i jeilegú tevékenységek tartoznak Területét a kato-
nai életben sokan hajlamosak leszúkíteni a haditechnikai eszközök mé-
róeszkózeivel kapcsolatos feladatoka. Valójában a mérésü5r ennél jóval
bonyolultabb, szefteág^mbb.

l oc|l&Báliotm*dcuedar,MHMérédl8],iszol8áltfóoör
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Mindennapi tevékenpégünkhöz - mind a katonai objektumokban,
mind azokon kívül - sámtalan mérés kapcsolódik. Napirendünket idó-
méró eszköz jelzéseihez igazítjuk. Avilágítás bekapcsolrásakor, a űzcsap
kinyitásakor, a postai telefonvonalak használatakor foglasztásméróket,
sámlálókat hozunk rnúk<idésbe. A gép- és harcjármúvekbe töltött üzem-
anyag, a fútéshez használt tüzelóolaj mennyiségét átfolyásmérók mérik
Az objektumok hóközpontjaiban n5omásméró\ hóméró\ eryéb méró-
eszközök múködnek. A gépjárművek műszerfalán ellenőrizzük a sebes-

§éget, a megtett utat, a hútófolyadék hómér§éHetét és m;ís mennyisege-
ket. Az egészségtiryi vizsgálatoknát, Lezeléseknél lázméróket, vémyo-
másméróket, dioptriaméróket, gló5rrászati dózisméróket és e5r sor más

or,vosi múszert használnak- A bennünket körülvevó környezet, vagr a
raltárak léEerének jellemzóit, a leve gő szenllyezett§gét, a sugárszintet
szintén küönféle rnér6eszközik jelzik. Beszerzésnél, raktárMl való ki-
adásnál az anyagok mennyiségét tömeg-, térfogat-, hosszűágméó esz-
köztikket mérik. A harc megvívása, a haditechnikai eszközik és anyagok
alkalmaása során a hosszúság- és szögmérésekól az elektromos és

elektronikus méréseken át az idő-, frekvencia-, akusztikai, sugárfizikai
mérésekig a legkülönbözóbb mérésekre van szükség. A haditechnikai
kutatás-fejlesztéshe4 a glártáshoz, javításhoa technikai kiszolgálráshoz
kapcsolódó mérések taglalrása külön tanulmányt igényelne.

E5nzerű mennyiségek mérésénél is tapasztalhatjuk, ho5r a mérést
ürbbszór megismételve, a mért értékek szórfiást mutatnak. Bonyolul-
tabb a helyzet <isszetett, dinamikusan váttoá mennyiségek mérésenél. A
megfeleló mérési módszer és mér6eszköz kiválasztása, a mért értékekből
a helyes érték kisámítá§a speciális ismereteket igényel. A mérésekkel
kapcsolatos elméleti és 5rakorlati problémákat a metrológia - a katonai
életben alkatmazott mérések problémáit a katonai metrológia - tudo-
mánya tár5ralja.

A mérés pontosságával szemben táma§ztott követelmények igen kü-
lr§nbözóek Egl katonai foglalkozás kezdési idópontjában néhány má-
sodpercrrl eltérés még nem sámottoó, ezért a foglalkozásvezetó karó-
ráját elegendó a TV vagy a rádió idójelzéséhez igazítani. E5r tűzvezetó
rádiólokátor 'belsó órájában" már egmilliomod másodperc eltérés is 150
méteres távolságmérési hibát okoq ezért a rádióloMtor patamétereit
méró miiszereknek - és sok más mérőeszkiznek - a pontoeságáról és meg-
bízhatóságáról, megfeleló etalonnal való összehasonlítás útján, rend-
szeresen meg kell sózódni.
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A mérések különkizó jogi követkeanényekkel járhatnak. Ha ery
háztartiásban pontatlan konyhamérleggel adagolják a nyersanyagokat,
legfeljebb nem les z e|égfulets az étel. Ezzel szemben egt raktári mérleg
pontatlansága jelentős hiányok vary többletek, e5l veszélyes helyen mű-
ködő nyomásméró hibája komoly rendkívüli eseményelq e5l rossz orvosi
nűszer pedig hibás diagnózis vagl egésiségkrárosodás forrása lehet, ezért
egy sor mérés csak olyan méróeszközzslvégezheó, amelyet hatósági el-
lenőrzésnek vetnek alá.

A mérésü5ri ter,ékenység jogi szabályozásának igen na5t múltja van,
az e5néges, pontoe mérést már a legósibb ciüliációkban is a társadalmi
e§üttélé§, a fejlódés alapkcivetelményének tekintették Ennek írásos
emlékei már az ókortól megalálhatók Haánkban elósór Zsigmond ki-
rály adoü b 1405-ben dekrétumot a mérések e5régeségéneL biztosí-
tásáról. Ezt kővetóen sámos felsdiszintű szabá|yoiás volt érvényben.

Maglarorságon a mérésü§/et, a nemzetközi követelményekkel
<lsszhangban, az elmúlt évtól újra törvény szab ályoua. Ezt megelőzően
t<irvény utoljára 1907-tól 1953-i9 majd minisaertanácsi rendeletek vol-
tak érvénybeo.

Korszerú hadsereg fénntartása elképzelhetetlen megfelelő mérésú-
gyi háttér nélkül. Mind a miénkhez hasonló haditechnikát üzemeltetó,
mind a riyugati hadseregeknél - jellemzóen vezérkari fónök helyettes fel-
üryelete és irányítása alatt - mérésügd szolgálatok míikiünek, komoly
felszereltségí és jelentős létsámú központi és csapat tagozatú végrehaj-
tó szervezetekkel. A Magrar Honvédségnél az elsó (szakági) méíésü§i
laboratórium 1!}64-ben jelent meg s 1987. óta míiködik mérésügi szol_
gálat.
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Mérésügyi jogszaMlyok és rendelkezések

Az új mérésügyi jogszabálypk - a mérésügyi törvénf és a végíehaj-
tásáról sóló kormányrendetet" - 19y2. január elsején léptek hatályba-

Megjelenésük szűlséges§é tette a Magyat Honvédség mérésü5d rendel-
kezéseinek feltilvizsgálatát, átdolgozását. Hosszú kidolgoó és egeztető
munka kezdódött meg melynek eredményeként 1992-ben megielent a

mérésü5ri jogszabályok Mapar Honvédségrrél t<irténó alkalmazísának
sajáto*ságairól sóló honvédelmi miniszteri rendelet', valamint a hon_

váég mérésügi tevékenységének részletes rendjét szabályoó MH
anyagi-technikai főc§oportfőnöki intézkedés". Ielenleg a !íagyar Hon_
véitség mérésüryi területen jelentkezó funkcionális feladatai kellóen sza-

bályozottak, a különbözó anyagnemfelelős szolgálatok ágazati nérésügd
szabályoóinak átdolgozása folyamatban van.

A jogszabályok és rendelkezések részlete§ i§mertetés€ meghaladná
e cikk keieteit, néhány fontmabb elóírásra azonban feltétlenül szük§éges

kitérni.

3

l99l. évi 
'<Lv. 

t&véoy e méré.{r8]Eól. (Me8,i.r€út rz t 99l. éü. HK l t-bún.)

l 2711 99 l . (rc9.) Ko.m. r.íd. r néíaó§i tlkvóoyvé8íárjú§áról. (Mc8id€rrt rz l 99 l . gvi.

Hx t8-büt.)

El l9v2, {X2o)EIí tat ,áesl méfédltyiirg.z.bályokM.§iaí Hmvédé8ná tö.téúó
rür|tnaá!ó.ól. (Me&i.l.út rz l 992. évi Hr 20+.n.)

21!ll9Ez.ílB.2o.)\lBATFcsinté*odé6 r m&tgyrül. Móóodtv.l295ll992. (tlK 2,t.)

M ATFrc!FiítédGdé.9.1.
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A tönény és a kormónyrendelet hatálya a mérésügd szÉúe7Ét tevé-
kenpégére, a mértékegruégek használatára és a joghatással j á16 méré-
sekre terjed ki.

A tönlény hatátozza meg a Magtar Köáársaságban alkalmaáató
nértéke5négeket. A hazánkban korlátozás nélkül használható mérték-
e5négek ixsáangban vannak az EK irányelvekben fogl altalrJxal (Eltérés
néMny, kizárólng meghatórozott aalúerúleten lusztúl}utó hosszúsóg- és
terüIetegség tekintetében íodul elő. Erre küIönös fignlnet kzll fordítani
a luditecbi]ui eulóxi;l< nyugati clolalmentócióban H)zök pamméterci-
nek htelnuzéséné| met pL a lé§ és tengei lujózásban luzánkban alkal-
mazlrató tengeri mérföa nem azonos 4z egle§ EKonzógokban jelenlegmég
töryényesen all@Imlzlutó mérföld mátél<egségeltcel )

A jogszabályok értelmében a mérésügt orságos hatáskörű, közpon-
ti irányító, felüryeleti és ellenőrző szerve az Orságos Mérésü5ri Hivatal
(OMH), amely ellátja az állami mérésü5ri feladatok at EzekkőzÉ Iaítoz-
nak például: az orságos etalonok fe_nntartása, nemzetközi összehason-
ütása; a méIóeszközik hitelesítéséneko rtgrehajtása; méróesztröz-kalibráló
laboratóriumok feljogosítása hitelesítés heIptti minősítésre ' vary külsó fél

Hit.leíté§: A méíóo§dózfi elvé8z€ra üA8,őrtok rlrpílí .z .lóíÉ keerehények
telírülérár}i8.zolár{é.tizmytrtolát.Ahitctc{té..b9ihhozoüdhté.tólfu88ó€na
méó..dóá toYÁtb lá€-t hr.ználni, b€ t í áüíirDi, j.vílini k {, il.crdyatb ocdáyba k€[
ladnivr8]rn rn ha§2ltálbátánk keü minódled. A Ntcl€clé§ h.ró.á8i teYé*ely§éB, G§a* az
oMH & ]€nu.d §z€ít.i (a m&é&hild€dtó hivát lot)vftcáail

tliad..ítésh.{yéttvé&euminódté.:Ahit l€dtó..d €y.o€ítékú reva*.'|y!é& irnélyct _
íno8h.táíozoat fcltare]€L meíell _ .z oMH áltrl f.li8odaoal má! rz!ívcl vé8oá€lrreL
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íájzéte Yégzettkalibrálásra8; a törvény szabátyozta keretek köZitt hite-
lesíttetési kötelezettség alóli felmentések, mérésüryi engedélyezési
ü5lek és ery sor rnás (pl. kutatási, fejlesztési, műszaki ésjogi szabályozási)
feladat.

A üirvény által szabályozott területek közü legfontosabb a jogha-
tással járó mérések terüet€: "joghatással jár a mérés, ha annak eredmé-
nye az állampolgárok és&agr jogi személyek jogát vag jogi érdekeit érin-
ti, külön<isen, ha a mérési eredményt mennyiség ésfuag minóség tanrúsí-

tására -a szolgáltatá§ va§l ellen§zolgáltará§ mértékének megállapítására
- va5r hatósági ellenórzésre és bizonyí!ásra használják fel; továbbá az
élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vaglonvédelem teíü-
letéD." (Idézet a tönényból.)

A joghatrással járó mérésekhez hitelesített, vagl használati etalonnal
ellenórótt (kalibrált) méróeszközt kell használni. A méróeszközök ery
meghatározott körét - akár használják, akár forgalmazzák, akár haszná,
latra kész állapotban tárolják - hitelesíttetni kötelező, ezeket a kormány-
rendelet melléklete sorolja fel9.

A kmóbbinál szigonibb elóírások teszültséget teremtettek az MH nyo-
másméró eszkijzeiaek kótelező hiteksítése területén. A íeszültség feloldósa
érdeuben az oMH, a tiin ény ólíal biztosftott hatóskörébery húározatot
hozott egt sor nyomásmérő eszk)z hitelesítési kötelezettség alóü felmenté-
sére|x.

E xalib.ó|á§: oly.n múveletek ö§§zeséte, rínetye*kel élfirt felaételek mellett mo8állaPítbetó az
&rz€f083é§ e8y méíóe§d(öz éíláííutatl§a és s mérendó mennyié8 me8,feleló, i§ínert éíi6kei
közöat. (A méíó.§zlóz podto§st8án.t h.rzl6].ü elálonn.l vs8y .íeíóízó mffie§zkózz€l való
ö.§z€hr§dűtá§ alapj6n tö.ténó eu.Dó.za§€). Húvédé8i l.bü.tó.iumok a hoílvéi§é8 íé§zéíe -
rz oMH ált.l feli8odtoat (.lúroditílt) l8bú6tó.iund( kltlsó szlrvek íé§zéíe i§ - vé8,eáotnek
k8lib.6lóí.

9 A hitó.á8i e[€Íróíré.i köa€|er.tt ég.lá €6ó mfie.z,lózö* teiót két ns$l c§opoílba.oíolhatók.
A kúfiáoyreÍldel€a rnclléúletéb.N! szeíedó erd.özölct f.lh.raálísi ter{lerúttól í0886deíü
bitdcíltehi kcu. Ez.ú, fe]ü rzolot .z e§zlözök€t, .mollrek n€tn rz€r€peln.* u8yio 8
mc[éldeaboí, de j(8h.tá§§.t iáró méfé§.e §zol8,án.t, hil€l.síttctDi, va8y - ha§znőali étaloM.l
v.ló ö.§z.h.§oolítár útjliíl - €ü.íó.izetni küelezó.

l0 A hrt]írozrr sávete lózl€méoylúí me8i.róDa áz 1992.éüHx t 6-ban,
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Az OMH jogosult a mérésüryi jogszabályokban foglaltak b€tartását
ellenórizni mindenütt - í5r a Ma5rar Honvédseg katonai szenrezeteinél
is -ahol joghatással járó mérésekre szolgáló mérőeszkiiá használnak

A HM rendelet meghatározza, ho§I a honvédségnél a mérésüryhöz
kapcsolódó feladatok ellátrásának központi irányító, felüryeleti és ellen-
őrá szr;rr,e az MH Anyagi-Technikai Fócsoportfónókég. Az OMH a

honvédségnél mérésü5d ellenórzést a fócsoportfónökkel e§/eztetett
módon, a mérésügyi szolgálatfónök által kijelölt §zemély jelenlétében vé-
geáet.

A í6csoportfónökl tntézkedés elóírja, ho5r a honvédségnél - a mé-
ráügd jogzabályokban meghatározottakon kíviil - a haditechnikai esz-
közik grártása, iiaemeltetése, technikai kiszolgálása és javítása során
végzett mérésekhez is olyan méróeszközöket kell haszná|ni, amelyek
pontosságát és megbízható§ágát (hitelesítés, hitelesítést helyette§ító mi-
nósítés vagl kalibíátá§ útján) meghatározott idő§zakonként ellenórzik

Rendeltetésük és alkalmazási területük alapján a méróeszkózök az
általános, va§l a speciális méróeszközrk körébe tartoznak|l. Az á|talá-
nos méróeszköók anyaglemfelelősi feladatait az MH mérésüryi szolgá-
latfónök, a speciális méróeszközikét pedig az az anyagnemfelelós szerv
látja el, amely azokat beszerezte, szakterületén alkalmazza.

A bonvédség mélésügri tevékenységével kapcsolatos feladatokat a
mérésü5ri biáosítás'Z keretében kell végrehajtani. A feladatok vala-
mennf anyagnemfelelós szolgálati ág szakterületére kiterjednek. A ka-

l l Azít rnoóm&irlözöa(6opo.tj{b.t ítorikd.e8Jrtr.lehrom6ésel€litíoíiku§mí§zer
(cz.i[o.dúpol,."i8ná|8qrcÍátúot9 f rctvoociamérólr, spekirumanalizÁiqdr,
t4j{ímeryrDfik, rmp..-, volt-, ollrnrnéíól, íb.), v.lamilt nyoná§ínérók, hórnéíók,
n óve.éÍ'm6L fáty€fú..ér úáó\ o9tikri, ktmi.i mürz€íel, mé.le8elr &ys8üz§8űó
kéJdtlék k A.pG.jáli. mfuzkózöt kózó.t d. üv6- é. kó.iááe..hoiksi esrl(ózóli páncá6-
altQí.múarcnn addia8,íóztibimúrzer€&v.§ivédcitnitéchnikai,f rerzcttecnni*ei
múJz.Í€t, 0z. r.ayig é5 fűtóollj ítíolyárnffi, t.rrfiyot, ér mar ózd8ál.ri í8.k izskte{,ületéíl
rLdílzott.8!r.di r.rld.ta.té.ó mé.ó€rdózók találhrtók

t2 Aruffiüsyi (méréí.dtoit ú)tiaoú& radjlíirqúca r 239llr 99o/ MH ATFcsF-é8
tztmm ti8doü 'Fe$rv.fzQ|i ó5 toctnil(li §zol8ahri t?áw"^lt.'1!.rA" .zaúyozza,
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tonai szervezeteknél a mérésüryi biztosításért, a mérésüryi jogszabályok
és rendelkezések betartá§áért a parancsnok felelós. A mérésüryi tevé-
kenység közvetlen szervezését, az opeíatív üs/ek iatézf.sét, a szolgálati
ágakkal eg/üttmüködésben, a katonai szeívüIatek mérésü§d főtisztjei
(ti§ztjei), illetve -ahol ilyen beosztás nincs - a mérésü5ri megbízottak vég-
zk

A mérésügyi tevékenpégre vonatkoóan az MH Parancsnokság
anyagnemfelelós szerveinek és a katonai szervezetek érintett szolgálati
személyeinek feladar és hatáskörét a fócsoportfónöki intézkedés rész-
letesen szabályozza.

Az említett funkcionális szabályoákon kívül a különböző anyag-
nemfelelős ágazatoka vonatkoá szgklntézkedé§ek szabályozzák az ál,
talános és a speciális méróeszközokkel kapcsolatos tevékenység rendjét,
ezen belül az e5res szolgálati ágak szakanyagát képezÁ mérőeszközök
körét, ellenórzési kötelezett§égét és ryakoriságát, ellátásának, adataik
nyilvántartásána§ jelentésének, a javítás á kaübrálás megszervezésének
és végrehajtrásának rendjét. Jelenleg 8 szakintézkedés van hatályban,
ezek egy részének átdolgozrása és a hiányzók elkészítése folyamatban
van. A szakállomány munkájának megkönnyítése és a könnyebb eligazo-
dás érdekében a hatályos mérésüryi jogszabályok és rendelkeásek ryűj-
teményes kiadását tervezzük, amely tartalmazni fogja mind a funkcioná-
lis, mind az ágazati szabályoákat.

Á mérésügti jogvabáIyok és renáelkezések előírásainak én ényesülését
vbsgálva megóIlapttható, hog a Mapar Honvédség anyaglemfelelős szer,
vei és katonai ueruezetei az előírásokat ósszeségébenismeilg alkalmazzók
a végrehajtás fekéteki a legtöbb területen adottak Vannak azonban még
olyan területelg amelyektn az elóírósok nem megfelelően éwényesülnek
lgl pl. a törvény óltal elóíá kötelezó hiteksíttetésekben egles speciólis mé-
rőeszközöblél elmaraüsok tapasztalhatólg vag előfordu| hogl az eszköz
potttossá§ elknőnésének m&ia nem íekl meg az új követelményelorck A
bebő rendelkezések óltal elótít mérőe szkóz-kaübrólósoloúl ege s szolgólati
ógak vonatkozúsóban tapasztalhatók hiónyossógok. A mértékegségek
hasznólata terén a töwény elóírósaitól ekérés objelatv olal:ból óll fenn: a
haditecluikai eszkijzökben nagtszóm{t, nem tönénye§ métékcgtségPen
skálázott nyomósméró múk&lk átsktMzásuk gazdasá§ szempontok mi-
att twm oldható meg és a haditechnikai eszközi* konzenű§tése sorón vór-
ható vúltozások miatt jelenleg nem indol<oh.
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A hünyossúgok jó éve abMl szótmazik hry epes katorui uerueze-
tebúl a törzsek vezető óIlomúnya a néÉsügti jogsznbályolcól, rcndelke-
zéselaól nem kzllóen tóiékozott, EgEs szo@hti személyk ellenőnéseink
smán übbetnek ró arta, hog enk az előhósok saját szalaerületübe b
vonatkoztul<, s a mérésügti tdvény hllön parancs nélbil is ugaruig ló-
telező mbfun állampolgóta mint páUóul a KRESZ. A nvőbbápés éde-
Mben alapvető fottlossógt1, I1og az érintett állotnány az előírásoltlt ész-
laesen megiutrje, s az&lt tevéleenységénekszen es észeWnt allahuzza,
iaewe btattó sulcat rcndszere sen eüenőrizze.

A Magrar Honvédség méróeszközparkja

Mérőeszközeink a haditechnikai eszközrendszerek beszerzésevel
párhuzamoaan, fokozatosan kerültek rendszerbe. összetételük ebből kö-
vetkezóen rendKvül heterogén.

A mérésü5li szolgálat anyagnemfelelósi körébe tartoá általános
méróeszközikMl jelenleg kétezernél több típus van rendszerben. A hor-
dozható miiszerek mennyisege kb. 25 0ü) db. Ezeknek kb. 30 %-a eryedi
méróeszköz, a többi különb<izó berendezések tartozékát képezi. A be_
épített táblaműszerek mennfsége félmillió fölött van.

Az általános mérőeszlrözik kor szerinti megoszlása igen kedvezót-
len Kétharmadukat 10 évnél régebben 5lártották, nem ritka a 20-30 éves
példány sem. A legutóbbi években az ismert gazdasági nehézségek miatt
minimális volt a beszstzk, íg alig4 Vo fiatalabb 5 ámél, ezeknek is csak
e5t kis hányada tekinthető igazán korszerűnek. 30 7o-uk ma5nr ryárt-
mányú, ő 7o-uk szovjet eredetű, néhány száz mérőeszköz nyugati égek
terméke.

Az tizemképe,s, előírászerú állapot fenntartása komoly erőfeszítése-
ket kti,vetel. A felglorsult elavulási, elhasználódrási folyamat miatt évről-
áne növekvó jaűtási igények e5ne nehezebb feladat elé állítják techni-
kai biáosító szervezeteinket. A javítráshoz szütrsége§ tartalékalkatré§z-
készletek Limerülóben vannak A jaűtások polgári javítószprveknél való
végrehajtrását költségkeret, ill. a megfeleló technológiák hiánya korlátoz-
za. A központi javítási és cserekészletben ma már az eszköztípusok 50
7o-ához - els&orban a kunens típusokhoz - nincs tartaIék mérőeszköz,
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a meglevókjelentős része is bevüngálásra, felújításra vár, ezért a csapatok
szülségletei egne nehezebben elégíthetók ki.

A csapatok feladatainak megoldrásához szütséges metrológiai báttér
biztosítrása érdekében legfontosabbnak tartjuk, hog a katonai szerveze-
teknél használatban lévó mérőeszközik és a méróeszköz-kalibráló szer-
vezeteinknél lévó használati etalonok, ellenóró méróeszköák állapota
legalább a jelenlegi.szinten maradjon, eróforrásainkat ezért a kőteleó
hitelesítésekre és kaübrálásokra, valamint a szük§ég szerinti javításokra
koncentráljuk Beszerzésekre minimális lehetóség marad. (A rendelke-
zésre álIó költségkeretek mellett a küönkizó jaűtó szewezetek által
hossaí idó óta igényelt, valamint a laboratóriumok fejlesztéséhez szük-
séges eszköók beszerzésére nincs mód; a beszerz&ek alapvetóen a la-
boratóriumok legiobban elhasználódott etalonjainalq § a csapatoknál ve-
szendóbe ment, selejtté vált kéziműszereknek a cseréjét bizto§ítják.)

A nem a mérésügti szolgálat szakanyagát képeó speciális méróesz-
közikMl a haditechnikai szolgálati ágak szalríerületein minte5l űX) féle,
§ a táblamúszereket nem sámítva minte§/ 25 000 db található. Közülük
a vegrivédelmi technikai mriszerek mennyisége meghaladja, a pánélos-
és gépjármútechnikaiaké megkózelíti a 10 000 db-ot. A repülótechnikai,
ill. az elektronikai szolgálatnál ezréxel, a fegrerzettechnikai és a műsza-
ki technikai szolgálatnál százával múködnek speciális mér6eszközik.

A hadtáp szolgálati ágakhoz 60-70 féle, kb. 4 000 db, az egészségüpi
szolgálathoz pedig minteg 50 féle, csaknem 10 (fi speciális méróeszköz
tartozik

A többi (Dem az MH ATFCsF §zolgálati alárende|t§égébe tartoó)
anyagnemfelelós szerv kb. 50 féle típusú, néhány ezer speciális méróesz-
közt üzemeltet.

A speciális mérőeszköók kor szerinti összetétele, állapota az álta-
lános méróeszközikéhez hasonló képet mutat. Az illetékes anyagnem-
felelós szolgálatok a méróeszköz fenntartá§ teíén u§lanolyan gondokkal
ktizdenel mint a métásügi szolgálat. Említésre méltó fejlesztés az utób-
bi években néhány kivételtól eltekintve (mint pl. a vegrivédelmi techni-
kai szolgálatnál az AMAR mérésadat5Éjt6 rendszer kiépítése) a speci-
ális méróeszközik területéD sem volt.
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Méré§igyi szervezetek

A méresüryi szolgálat MH Parancsnokságí szintú szewezrte azMH
Mérésü5ri Szolgálatfónök és az irányítása alá tartoá Mérésü§/i A]osz_
tály. Fó feladatai közé tartozik a honvédség egészére kiterjedóen a mé-

résügri tevékenység és a mérésüpi biztosítás rendjének szabályozása, az

ágazati mérésü5ri tevékenység koordinálása; a jogszabályok, rendelke_
zések érvényesüléének felü5relete, ellenórzésg az MH mérésü5ri hely-
zetének évenkénti átfogó értékelése; a nemzetközi eryüttműk<idésMl
adódó katonai mérésügd feladatok szervezése, végrehajtása; a honvéd-
ség képviselete az Onágos Mérésüryi Tanácsban és a polgári szewek-
né1; a katonai metrológia terén folyó tudományos munka irányítása és

szervezk, a mérésü5ri képzés szakirányítása. Szakmailag irányítja és

ellenórzi a mérésü5ti tisztelq megbízottak, valamint a mérésügli végre-

hajtó szervezetek tevékenységét. Anyagnemfelelósi és felsőszintű gaz-

dálkodói hatrásköébenvégzi az általános mérőeszköók és a mozgó mé-
réstechnikai laboratóriumok eszkóz- és anyagellátási feladatait, irányítja
az általános méróeszköók hitelesítésénelq kalibrálá§ának, jaűtásának a

nregfeleló utaltsági rendben való végrehajtását, kidolgozza a szakterület
fejlesztési koncepcióit é§ terveit, bizto§ítja a műszaki dokumentációt,
gazdálkodik a mérésű5ri költségvetési keíetekkel, végrehajtja az anyag-
nemfelelósi kötelezettségMl adódó egéb feladatokat.

A felsőszintű mérésügyi irányító szervek közé tartoznak 
^z 

anyag-
nemfelelős fónö}ségek mérésügri megbízottai is, akik szervezik és vég-

íebaitják az ágazati mérésüryi biztosítás MHP szinten jelentkezó felada-
tait.

A mérésüpi szolgálatnak önálló középirányító szerve nincs; a kö-
zepiránltói feladatokat a Szabolc§ Fe5nerzettechnikai Ellátó Központ
mérésügri szakállománya végzi.

A csapatszintű mérésüryi irányító szervek feladatkörét a katonai
szervezetek mérésügyi tisztjei, megbízottai látják €l. Hatáskörük az álta-
lános és a speciátis méróeszköóke is kiterjed. Közvetlenü tervezik és

szervezik a mérésügi biztosítást, a méróeszköaik időszakoc ellenórzését
és jaűtr6sát, tewezik és koordinálják az alárendelt méróeszköz javí,tó és

kalibráló szervek szakmai twékenységét, gondoakodnak a mérésüryi je-
lentések elkészítéséról, feldolgozrásáról, a beszerzési igények <isszeállítá-
sáról, az alárendelt mérésügd szakállomány kiképzéséról, továbbképzé-
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séról. Dandár, ezred, önálló aíszlóalj szinten nflvántartrást vezetnek a
katonai szewezet méróeszkózeiról, amely tartalmazza az eszközök fon-
to§abb adatait á a hitelesítés, kalibrálrás igényléséhez, tewezfuéhez,
szervezéséhez sziikséges adatokat Feladataik megoldásához elengedhe-
tetlenül sziik§ége§ a szoío§ es/üttmúkiÉé§ valamennf, méróeszközt
iizemeltetó szolgálati ággal.

A mérésü5d végrehajtó szerveket az integrált és ágazati javító
(anyagettátó) szervezetek állományában l&ó alsó-, közép- és fels&zintú
méróeszköz kaübráló és javító szervezetek alkotják Jelenleg 13 ilyen
laboratórium működik.

Az alsószintű sze w e,zntek jel|emzór;l katonai kerületparancsnokág
szintű jaűtó zásdóaljak állományába tartonak és az e5nzerű felépítésú,
kis pontosságrí, na5r mennyiségben elóforduló méróeszközik - táblamú-
szerelg univeraílis kéziműszerek, nyomásmérók - kalibrálását végzik.
Méróeszkőz javításra általában nincsenek felkészítve.

A középszintű szervezetek hadeíónemi parancsnokság szintű javító
zászlóaljaknál, központi ágazati javító (ellátó) szeweknél működnek;
kis{s közepes bonyolultságú méróeszközik kaübrálását és jaűtá§át vég-
zik.

Felsószintű mérőeszköz kalibráló és javító szerv a honvédség had-
rendjébe nem tartozó HM ARZENAL Elektromechanikai Rész-
vény!ársaságnál műk<idik; azakat a kalibrálásokat és javítrásokat hajtja
végre, amelyek alsóbb szinten nem végeáetók el.

Több laboratóriumunk nem csak kaübrálást, hanem - OMH feljogo-
sítás alapján - hitelesítés helyetti minó§ítést i§ végez, Nyomásmérő minő-
sítésre 2, gépjármú gázrisszetétel- és fütölésmérók minősítésére 2, nuk-
láris műszereL minósítésére 1 laboratórium készü[ fel és kapott felha-
talmazÁst. Azzal,hory e méróeszköaik törvényben előírt kötelezó ellen-
órzesét nem a hatósági szerveknél, hanem honvédségen belül végzik, je-
lent6s szo|gáltatási dii megtakaítás jelentkezik és a végrehajtás rugalma-
sabbá vált.

Meghatározott személyi, tár5ri, körnpzetifeltételektelje§íté§e ese-
tén a mérőeszkóz kalibráló laboratóriumok kérhetik akkreditálrásukat az
iüetékes hatosági szewektól, s ha ed e feljogsítá§t megkapják, külső
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szervek íé§áre i§ végeáetnek kalibrálást. A honvéd§égi laboratóriumok
közül két szervezet (az MH KÖRÜ és a jelenlegi HM ARZENAL Rt.)
még 1988-ban kérte és az elsők közótt kapta meg a feljogosítást. Az el-
múlt évben a követelmények szigoníbbá váltak, az akkreditálrás feltéte_
leire hazánkban is az (MSz EN 45ffi1 európai szabványban megfogalma-
zott) EK elóírrások vonatkoznak E szigonú feltételek közül néhánynak a
megteremtése jelenleg folyamatban van, a két s7ÉNezet fe§ogosítrása
ezért ideiglenes jellegű. Az akkreditálásból a honvédség t&zére szátma-
ó elóny nem gazdasági jellegú (igen kevés munkát tudnak kiilsó szerv-
nek végezni). A tényleges elóny a szakmai színvonalban jelentkezik a
kiivetelményeknek megfeleló laboratórium nyugati orságokban is elis-
mertethető és alkalmassá tehetó az MH-ban potenciálisan rend-
srcresítésre tervezett haditechnika méróeszközeinek vizsgálatára is.

, Ahhoz, hogl kalibráló laboratóriumaink valóban alkalmassá válja-
nak a nyugati technika kiszolgálrására, komoly fejlesztés szükéges. Jelen-
leg még igen na5l a kontraszt saját - régi, elavult etalonparkkal rendel-
kezó laboratóriumaink és a konzerű nyugati, mikopíoce§szoros vezér-
tésú, sokfunkciós, 5rorsmúködésű méróeszkOtket éilenórizni képes la-
boratóriumok köaitt. A fejlesztéshez szükséges eszközik és technológia
beszerzésére csak fokozatosan, anyagi lehetóségeinktól fűggóen kerül-
het sor.

A jövó feladatai

A honvédség technikai konzerűsítésének időszakában huzamos ide-
ig párh,,zamosan lesznek rendszerben évtizedelrkel korábbi technológi-
ával 5lártott régi, valamint új, konzerú haditechnikai eszközók.

A tervezett új eszközök üzemeltetéséhez, javításáhoa technikai ki-
szolgálásáboz szü}séges tesztel6, méó, diagnosztiáló felszerelés 50-70
vo-a várbatóan a haditechnikai eszközrendszerek készletében érkezik
be, a fennmaradó részt külön kell biztosítani.

Méróeszköz kalibráló és javító szervezeteinknek fotyamatosan el
kell látni mind az újonnan rendszerbe kerüló, mind a továbbra is rend-
szerben maradó haditechnikai eszkőzik méróeszközparkjának ellenór-
zési (kalibrátási), javítási feladatait.
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A hazai hadiipati termelés beindításakor új feladatként jelentkezik
a hadiiparral szernben táma§ztott katonai mérésüryi követelményT end-
szer korszerűsítése, érvénye,sítése.

A fentiek határo aák meg alapvető távlati feladatainkat. Az új hadi-
technikai es2közrendszerek beszerzÁének (grártásának, konzerűsíté-
sének) elókészítése során folyamatc§an pontosítanunk kell az eszköztlk
metrológiai hátterére vonatkoó követelményeket, fel kell készününk
annak megteremtéére. A szigorúbb követelmények miatt várhatóan a
NATO hadseregekéhez hasonló mérőeszköz kalibráló és javító szerve-
zet€k lesznek szülségese| olyan felszereléssel, amelyek méré§i tartomá-
nya, pontocsága az új eszkiók mérőeszközparkjának paramétereihez is
illeszkedik. Fel kell készülnünk a jelenlegieken felül újabb fizikai
mennyisegek mérés&e, pl. a kórnyezewédelem területén Erősíteni kell
a nemzetközi eryüttmúkódé§t mind a régi eszközeink ryártó országaival
a fenntartás feltételeinek biztosítása érdekében, mind a NATO hadsere-
geivel a nemzetközi munkamegosztás és tapa§ztalatcsere érdekében. To-
vábbra is szoros eryüttműködés szükséges a hazai állami mérésügyi szer-
vekkel, a honvédség sajátosságaiMl adodó mér,ésüryi feladatok kölcsön-
ö§en eryeztetett megoldása érdekében; ehhezjó alapot szolgáltat az MH
anyagi-technikai fócsoportfónöke és az OMH elnöke között ez év már-
ciusában létrejött e§/üttműködési megállapodás.
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