
Szabad műszerkapacitások hasznosítási lehetőségei
A  M É M  MŰSZEREM ZOTTSÁG T Á J É K O Z T A T Ó J A

A MÉM Műszerbizottsága az Országos Kutatási Nagyműszer Bizottság 
Titkárságától kapott felkérésnek eleget téve közreadja a Magyar Tudományos 
Akadémia Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatának tájékoztatóját, a szabad 
műszerkapacitások hasznosítási lehetőségeiről. Az új szolgáltatás elősegíti a nagyobb 
értékű műszerek jobb kihasználását.

A kutatás és fejlesztés területén a műszaki és a természttudományos feladatok 
megoldásával összefüggő mérési, vizsgálati körülmények célszerű biztosításához 
megfelelő műszerekre, gépekre, berendezésekre (továbbiakban: műszerekre) van' 
rendszeresen vagy esetenként szükség. Tapasztalat szerint e műszereket üzemel
tetőjük nem minden esetben tudja teljes munkaidőben hasznosítani, például, mert 
a napi mérési igény nem tö lti ki a műszakidőt, de a tevékenység irányának megvál
tozása miatt is huzamosabb ideig kihasználatlanná válhat a beállított műszer.

A telepített, nem mozgatható, nagyobb értékű műszerek jobb kihasználásának 
elősegítésére került kialakításra a szabad műszerkapacitás adattár (továbbiakban 
MKA), amely a műszerek bejelentett szabad kapacitására vonatkozó információkat 
nyilvántartja, és azokat az igénybevehető mérési szolgáltatást kereső kutatóhelyek, 
vállalatok, szakemberek részére hozzáférhetővé teszi.

Az MKA a Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálata (MTA-MMSZ) kezelésében van, s azon műszerüzemeltetők adatközléseit 
tartalmazza, melyek részéről önkéntes bejelentés érkezik más kutatóhelyek 
által igénybevehető szabad mérési kapacitásról.

A bejelentést illetve a korábbi bejelentés aktualizálását írásban lehet megtenni, 
ez esetleg összekapcsolható az országos Műszernyilvántartásnak küldött bejelen
tésekkel.

A bejelentésben ki kell térni az igénybevehetőség feltételeire.
A mérési szolgáltatást igénylők személyes érdeklődés vagy levélbeni megke

resés útján tájékozódhatnak az általuk igényelt és az adattárban nyilvántartott 
lehetőségekről.

Az MKA igénybevétele akár bejelentés, akár keresés esetén díjtalan.
A szabad mérési kapacitásra vonatkozó bejelentéseket vagy információigé

nyeket az MTA-MMSZ Szaktanácsadási Osztálya (1067 Budapest, Lenin krt. 67. 
telefon: 420- 144) címére kell eljuttatni. Ugyanitt — megkeresés esetén — további 
felvilágosítást is rendelkezésre áll.

A könnyen mozgatható és különleges üzemeltetési feltételeket nem igénylő, 
a tulajdonos által hosszabb-rövidebb ideig nem használt műszerek jobb kihaszná
lására továbbra is az ún. kooperációs műszerkölcsönzés nyújt lehetőséget. Az erre 
a célra felajánlható műszerek adatait (megnevezés, gyártó, típus, fontosabb 
műszaki adatok, a felajánló intézmény neve, címe, ügyintézője, telefonszáma) 
az MTA-MMSZ Műszerkölcsönzési Főosztályával (1067 Budapest, Lenin krt. 67. 
telefon: 4 20 - 126) kell közölni, amely az adatokat nyilvántartásba veszi, s — ha a 
műszer kölcsönzésére igény érkezik — vállalja a kölcsönügylet lebonyolítását. 
A felajánló intézmény az ilyen műszerkölcsönzések esetén díjat számolhat fel.
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