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Bevezetés

A Ma5lar Honvédség 1996. évi Feladattervének értelmében az MH
Mérésügri Szolgálatfőnökség e|végézte a Maryar Honvódség mérőesz-
köz-hitelesítő és kalibráló rendszerének átfogó felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat idószerűségét a jogszabályi környezet 1992-ben tör-
tént változása, a NATO-hoz való kapcsolódás igénye, valamint a MH
átszervezése indokolta.

A vizsgálat célja volt:

- megállapítani, hogy a MH mérőeszköz-hitelesító és kalibráló rend-
szere az utóbbi években végrehajtott korszerűsítés után mennyiben felel
meg az új jogszabályi előírásoknak, illetve a NATO{agállamok haderő-
iben elfogadott kóvetelményeknek,

- megfogalmazni a rendszer továbbfejlesztésének feladatait.

A nemzetközi ósszehasonlítás alapj át a Brit Királyi H aderő száraz-
földi hadeűnemének mérőeszköz_kalibráló rendszer képezte, tekintet_
tel arra, hogy a magyar állami mérésűgi gyakorlat is a nem2etközileg
széleskörűen elismert brit előírásokon alapul, továbbá Nagy-Britannia a
kalibrálási tanúsítványok elfogadására más NATO-tagországokkal
(USA, NSZK) kólcsönös szerződéssel rendelkezik. A brit szárazföldi
haderő rendszere kellően reprezentálja a teljes Brit Királyi Haderő mé-
résügyi rendszerét, mivel a három haderőnemnél egymással analóg,
eg]reztetett rendszerek működnek. Tapasztalataink szerint a NATo Eu-

l Haj§.ekkeí sándomé rnk.aleaedes, MH ATFcs_sé8 Méré§ü8yi szol8áaúónökség, kiemelt mé,
résügyi fótiszt (szf .h.)
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rópai Unióban hatályos direktíváka és a nemzeti jogszabályokra alapoz-
zák. (Hasonló módon a MH mérésüryi tevékenységét szabályozó belsó
rendelkezések is az európai jogharmonizáció folyamatában kidolgozott
és hatályba léptetett magyar mérésügyi jogszabályokon alapulnak.)

A felűlvizsgálathoz a szolgálat felhasználta a MH Parancsnok§ága
anyagnemfelelős szeneinek 1994. és 1995. évi REJET IV-1_20 mérésü-
gii helyzetjelentéseit, a katonai szervezeteknél végrehajtott mérésügyi
ellenőrzések megállapitásai! a 4. Gépesített Hadtestparancsnokság, a
2. Repülő és Légvédelni Hadtestparancsnokság, valamint a Központi
Rend€ltetésű Szervezetek Paranc§noksága alárendeltjeitől a üzsgálat
céljára 199ó. márciusában bekért adatokat a Brit Királyi Haderó szá-
razföldi haderőneménél 1995-ben lefo\tatott mérésügyi konzultáció ta-
pasztalatait, az angol katonai mérésügyi szabályzatokat, dokumentációt.

A brit szárazfóldi haderő méróeszköz-kalibrálő rendszerét Gellér
BáIint a Katonai Logisztika 1995. évi 4. számában megjelent cikke ismer-
teti.

Jelen cikk a kutatás során feltárt ismereteket foglatja össze. Áte-
kintést ad a MH jelenlegi mérőeszköz-kalibráló rendszeréről és körvo-
nalazza a MH rendszerének továbbfejlesztése, korszerűsítése érdekében
szükségesnek ítélt feladatokat,

1.) A MH mórtíeszközeinek idöszakos ellenőrzésére vonatkozó
előírások

1.1. A mérőeszköz hitelesítés-kalibrálás jogi előírásai

A MH mérőeszközeinek hitelesítését és kalibrálását általános érvé-
nyű jogszab ályok, valamint a katonai szervezeteke kiterjedó hatályubel-
ső rendelkezések alapján kell végezni.

A Magyar Köztársaságban a mérésüg5ri tevékenységet az I99t. éú
XLV, törvény és a végrehajtásról szóló 127 lL99I. (X.9,) Korm,rendelet
szabáIyozza.

A törvény, illetve kormányrendelet elóírja, hogy joghatással járó mé-
rést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy
használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.
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A törvény értelmében a mérésügy országos hatáskörű, központi irá-
nyító, felii5,eleti es ellenörá szerve az Orsz{gos Mértsüryi Hiratal (OMH).

A 22 lI992, (X.20.) rendelet értelmében a MH-nél a mérésügyhóz
kapcsolódó feladatok ellátásának kö zponti irányító, felügyeleti és ellen-
őrző szewe a MH ATFCSF-ség.

A 295 lL992. (HK 24.) MH ATFCSF intézkedéssel módosított
243 lI992. (HK 20.) MH ATFCSF intézkedés előírja, hogy - a tör-
vényben meghatározott méréseken Kvül - a haditechnikai eszközök gyár-
tása, üzemeltetése, technikai kiszolgálása ésjavítása során szükéges mé-
ré§eket is meghatározott időszakonként ellenőrzött pontosságú és meg-
bízhatóságú méróeszközökkel kell végezni.

A mérőeszközök időszakos ellenőrzósének formái: ahitelesítés, ahi-
telesítést helyettesítő minösítés és a kalibrálás.

Hitelesítóst az oMH és a mértékhitelesítő hivatalok, hitelesíést he-
lyettesítő minősííésí az OMH által feljogosított szervek, kalibrálást ka-
tonai mérésügyi szervek, polgári akkreditált kalibráló laboratóriumok, az
OMH és a mértékhitelesítő hivatalok végezhetnek.

A honvédség mérőeszközei - rendeltetésük, alkalmazási területük és
a velúk szemben támasztott üz§gálati követelmények alapján - az alábbi
csoportokbatartozna^-l-

a.) kötelezó hitesíté§ű méróeszközök (a Korm.rendelet melléklete
sorolja fel);

b.) használati etalonok;

c.) ellenőrző mérőeszközök: a honvédségnél a nem köteleó hitele-
sítésú használati méróeszközök pontosságának kalibrálására szolgáló,
náluk pontosabb használati etalonnal rendszeresen kalibrált mérőeszkö-
zők;

d.) használati mérőeszközök.
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1.2, A mérőeszköz hite|esíté§-ka|ibrálás műszaki előírásai

A mérőeszköz hitelesítés (hitelesítést hetyettesitő minősités) célja
annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasz_
tott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszköák hi-
telesítése a hitelesítési előírásban (hitelesítési engedélyben) meghatáro-
zott metrológiai vizsgálatból áll. A mérésügyi ktivetelményeket, a hitele-
sítési eljárás rendjét az OMH hitelesítési előírásban határozza meg.

A használati etalonok hitelesítésekor ellenőrzik, hogy az etalon
megfelel-e a metrológiai és a metrológiai szempontból fontos múszaki
követelményeknek. Ezek a követelmények a hitelesítési eljárrás, adott
méróeszköz típusra vonatkozó hitelesítési elóírás (hitelesítési engedély),
a gyári specifikációk, műszaki leírások, szabványok alapján készülnek.

A kalibrálás azon műveletek összessége, amelyeket elóírt feltételek
között elvégezve megállapítható az összefüggés egy méróeszköz érték_
mutatása, illewe a mérték (hiteles anyagminta) által produkált érték és
a mérendő mennyiség helyes értéke között.

A kalibrálási eljárások, technológiai utasítások szintén a méíóeszköz
műszaki leírása, gyári specifikációja, különféle szabványok előírásai alap_
ján készülnek.

A hitelesítést, hitelesítést helyettesítő minősítést, kalibrálást megfe-
lelóen mért, ellenőrzött környezeti (referencia) feltételek mellett kell
végezni. A mérési eredményeket a mérési hibákat figyelembevevő, pon-
tosan definiált mérési bizonytalansággal eg5rütt kell megadni.

1.3. A mérőeszkiiz hitele§íté§-I€libíáIás minó§€bizto§ítási elóírásai

A mérőeszköz hitelesítés-kalibrálás szolgáItató tevékenység. Althoz,
hogy ez a szolgáltatás a megadott, szükéges követelményeket kielégítse,
minhé4biztosítási renlszert kell múködtetni, ami a minőségtervezés, minő-
ség szabályozás és minóség ellenőrzés tevékenységeit foglalja magába.
Ezen tevékenységek irányelveit nemzetközi, európai és ezek alapján ké-
szült rnagyar szabványok határozzák meg.

A minóségirányítási rendszer követelményeit az I§O 9ü)0, illetve az
MSZ EN 29000 szabványsorozal, ezekte építve a vizsgáló és kalibráló
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laboratóriumok felkészültségének általános követelményeit az ISO/IEC
Guide 25:1990 nemzetkózi irányelvek alapján készült MSZ 18935:1991
szabv árly t art a|mazza.

Ez utóbbi szabvány a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok részére
azokat a követelményeket fogalmazza meg, amelyek segítségével a labo-
ratórium meghatározott vizsgálatok és kalibrálások elvégzésére fel tud
készülni és segítséget nyújt minősógügy rendszerének kialakításában
vagy továbbfejlesztésében. Meghatározza a minőségügyi rendszer felül-
vizsgálatának, átvizsgálásának módját, a laboratórium személyzetével, el-
helyezésével, környezetével, berendezésével szemben támasztott köve-
telményekeL Megadja a mérések üsszavezethetőségének, a kalibrálási
és vizsgálati módszereknek, a kalibrálás és avizsgálat tárgyának kezelése,
nyilvántartása, dokumentálása előírásait.

1.4. Az akkrediírált méróeszköz-kaübn{ló laboratóriumok rcndszere

Már az1991. évimérésügyi törvény kimondta, ho5l külső fél számá-
ra kalibrálástcsak az OMH által feljogosított, akkreditált laboratóriumok
végezhetnek.

?ű,1995, óvi X)ilX. önény pedig - kiterjesztve ezt szélesebb körre -

meghatározza anemzeti akkreditálás rendszerét, a vizsgáló- és kalibráló
laboratóriumok, tanúsító és ellenőrző szewezetek akkreditálásának fel-
tételteit, aaMSZF,N 45000 sorozatú szabványok alapján. Az akkreditálás
annak hivatalos elismerése, hogy valamely szervezet vagy intézmény fel-
készült bizonyos tevékenységek meghatározott feltételek szerinti végzé-
sére.

Ez atöwény az európai és nemzetközi 5lakorlatnak megfelelő akk-
reditálási rendszer kialakítását, a nemzetközi megállapodások megfele-
lőség tanúsítására vonatkozó cikkelyeinek végrehajtását segíti elő.

A XXIX. törvény értelmében a Maglar Köztársaság nemzeti akk-
reditáló szervezete a Nemzeti Akkreditráló Te§tület (NAT), amely vizs-
gáló laboratóriumot, kalibráló laboratóriumot, terméktanúsító, minőség-
üg]/i rendszert tanúsító, személyzettanúsító és ellenőrző szervezetet akk-
reditálhat.
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Európában mintegy 1500 (1995. júniusi adat), Magyarországon je-
lenleg 54 akkreditált kalibráló laboratórium - köztük a HM Aízelál Rt
szervezetében lévő Központi Mérésüryi Laboratórium (KML), a MH
felsőszintű ka|ibráló laboratóriuma és a MH Központi Repülőgépjaví-
tó Üzem (MH KÖRÜ középszintű kalibráló laboratóriuma - működik.

A mérésügyi törvény értelmébeí 7992. óta a kalibráló laboratóriu-
mok akkIeditálását az OMH elnöki utasítás szerint működő Mérésügd
Akkreditáló Bizottság (MAB) végzi. Kezdetben a MAB elnöke és tagjai
az OMH köztisztviselói voltak. A MAB érdekképviseleti és elvi irányító
l'unkciójának bővítése céljából 1994-ben tagjai sorába választotta a MH
képviselójét, majd 1995-ben még két külső intézmény képviselőjét. A
NAT megalakulásával a MAB, mint a testület szakmai akkreditáló biZott-
sága múködik tovább. 1995. végétől az Európai Laboratórium Akkredi-
úálási Együttmíködés (EAL) társult tagiai sorába felvette az OMH-t,
Ezzel az OM}J számárahozzáíérhetővé válnak az EAL dokumentumok,
illetve rendszeres módon követhetóvé válik fejlődésük, ami szükséges a
többoldalú megállapodás aláírásához szűkséges feltételek teljesítésében.
A többoldalú megállapodás aláírói azEAL tagszeívezetek által akkredi-
tált laboratóriumokból származó bizonyítványokat kölcsönósen elfogad-
ják.

A MAB kidolgozta a kalibráló laboratóriumok akkreditálásának fo-
lyamatát, követelményeit, dokumentáció rendszerét, melyeknek alapjául
az e|őírt szabványokon kívül a brit nemzeti mérésügyi akkreditálási
rendszer, a NAMAS szolgált.

Mind Európában, mind Magyarországort egye több laboratórium,
tanúsító szervezet ismeri fel az akkreditálás fontosságát és hasznos§ágát,
készül fel és kéri akkreditálását szakterületén. A fejlődés, a NATO kom-
patibilitásra való törekvés szükégessé teszi, hogy a MH kalibráló szer-
vezetei is kielégítsók az ISO 9000, MSZ EN 29000 és MSZ EN 45000
sorozatú szabványok követelnényeit és így tagjai lehessenek az akkre-
ditált laboratóriumok hálózatának.

'..5. 
Es/üttműködési megál|apodás

A MH-ben, a méróeszközök sajátos használati körülményei miatt,
egy sor mérésügyi fe|adat az általánostól eltérő formában jelentkezík A
MH ATFCSF-ság és az OMH a mérésüs/i törvény által meghatározott
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feladataik maradéktalan végrehajtása, a MH sajátosságaiból adódó, a
törvényben szabáIyozott kereteket meghaladó mérésügli feladatok köl-
c§önö§en €srcztetett megoldása érdekóben _ a HM és az OMH közötti
1985, évi megállapodást megújítva - 1993-ban egrüttműkii,dési megáI-
lapodá§t kötött. A megállapodás jó alapot és kereteket szolgáltat a hon-
védségnél felmerülő _ többek között a MH használati etalonjainak, el-
lenórző méróeszkózeinek, szükség esetén használati mérőeszközeinek
hitelesítésével, akkreditált kalibráló laboratóriumainak létrehozásával,
működtetésével, felülüzsgálatával kapcsolatos - mérésügyi problémák
megoldásához.

2.) A MH méröeszköz hitelesííó-kalibráló rendszere

2.1, Az á|talános mérőeszközök időszakos el|enórzésének rendje

2,1.1. Kalibrálás

Kalibrálást végző katonai méré§ügyi szervek:

a.) Alsószinni kalibráló uervek: a dandár (ezred), hadosztály kózvet-
len alárendeltségében lévő javító szewek, a központi tároló-ellátó szer-
vezetek állományában múködó méróeszköz-kalibráló alegységek, rész-
legek.

Feladatuk a saját szervezetüknél, illetve az utalt katonai szeíveze-
teknél lévő kispontosságú, méréstechnikai szempontból egyszerű mérő-
eszkózök saját erőikkel és eszközeikkel megoldható kalibrálásának vég-
rehajtása.

Alsószintű kalibráló szervek jelenleg az alábbi katonai szervezeteknél
múkijdnelc

MH 64. Boconádi Szabó Jóxef log.e.

MH 63. Báthori L jav.z.

MH 11, Duna lérak,dd.
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Nem szetyezetszerű kalibrdló szen,működik az alábbi kntonal szerue-
zetel<nél:

MH 7. lérak,e.

MH 14. Rába lérak.e.

MH 15. Kalocsa lérak.e.

MH Tápió FVTEK
MHPCGTEK
MHEATEK 1.HAJER
MH EATEK 2. HAIER

Ezek a laboratóriumok a saját, illetve a tárolt kis bonyolultságú ál-
talános móróeszközök kalibrálását yéEzlk A kalibráló állomány állo-
mánytáblában nem szerepel, a kalibrálást szervezetszerű szakmai felada-
taik ellátása mellett végzik.

b.) Középszintű kalibráló szervek: a hadtestek közvetlen alárendelt-
ségében lévő javító szenezetek, a központi javító szervek és a MH Sza-
bolcs Fegyverzettechnikai Ellátó Központ (SZFVTEK) állományában
működő mérőeszkóz kalibráló alegységek.

Feladatuk a sajáL és az utalt katonai szervezeteknél lévő mérőeszkö-
zök saját erőkkel és eszközeikkel megoldható kalibrálása.

Középszintű kalibráló laboratórium működik a következő katonai
szervezeteknél:

MH 47. Fejér javító z.

MH 1. jav. z.

MHSZFVTEK
MHKöRü

c.) Felsőszintó kalibráIó szerv: aHM Arzenál Elektromechanikai Rt.
szervezetében működó Központi Mérésügyi Laboratórium (KML).
Szerződés alaplán végzi az alacsonyabb szinteken végre nem hajtható
feladatokat-
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A méróeszközök kalibrálását a kalibráló szervek a mindenkor érvó-
nyes utaltsági rend szerint végzik Azon mérőeszközök kalibrálását, me-
lyeket felkészültség vagy kapacitáshiány miatt nem tudják elvégezni, fel-
sőbb szinten kell vógrehajtani. Amelyeket a felsőszintú laboratórium
nem képes kalibrálni, polgári szerwel, esetleg külföldön kell kalibráltat-
ni.

Az alsóbb szintű kalibráló szervek általános méróeszközt csak a MH
mérésüryi szolgálatfőnök kúlön engedélyével javíthatnak. Kózép- és fel-
sőszintű laboratóriumok, illetve a mellettük működő javító szervek vé-
gezhetnek mérőeszkóz javítást. A javítást minden esetben kalibrálásnak
kell követni.

2,1.2. Hit€lesités

AMH általános méróeszkózeinek hitelesítését az oMH és a területi
mértékhitelesítő hivatalok végzik.

A MH Arzenál Rt-nél működő KML, valamint a MH KÖRÜ nyo-
másmérők hitelesítését helyettesító minősítésére felhatalmazást kapott
az OMH{óI.

2.1,3. Az időszakos ellenőrzések igénylése

A méróeszközök idószakos ellenőrzése érvényességi idejének folya-
matos figyelemmel kiséréséért, nflvántartásáért, az esedékessé, illetve
szükségessé váló kalibrálási, hitelesítési igények időbeni elkészítéséért a
mérőeszköz üzemeltető katonai szervezet mérésügyi főtisztje, tisztje,
m€gbízottja felelős.

A24lI992. (HK 2.) MH ATFCSF intézkedés (RE ET |Y-I-22 a)
szabályozza az áLíalános mérőeszköz kalibrálás (hitelesítés) igénylésének
rendjét.

2.1,4. Az idő§zakos ellenórzések végrthajtási rendje

Az általános mérőeszközökkel kapcsolatos tevékenységekről szóló
1/1994, (HK 8.) MH MSZF intézkedés a méróeszkőók kalibrálásra, hi-
telesítésre történő be- és visszaszállításoknak, a mozgásbizonylatok el-
készítésének, a kalibrálás, hitelesítés költségei kifizetésének módját sza-
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bályozza. Melléklete l^rtalmazza az általános mérőeszközök időszakos
ellenőrzésének gyakoriságát, alkalmazás, különbözó idejú tárolás, illetve
a garanciális idő alatt.

A kalibráló szervek szakállománya általános mérőeszköz kalibrálást
(hitelesítést helyettesító minósítést) csak e munkák eMgzésére jogosító
bizonyítvány biriokában végezhet. A bizonyítvány az OMH mérésügyi
tanfolyamának e|végzése után az OMH-nál letett eredményes vizsgával,
a középszintű szervek szakáll'ománya részére egyéni felkészülés és a
KML-néIvégrehajtott gyakorlati képzés után, az alsószintú szervek szak-
állománva részére a középszintú kalibráló szervnél történó gyakorlati és
elméleti t'elkészúlés után, a KML-nél letett eredményes vizsgával szerez-
hető meg.

A kalibrálást a mérőeszköz dokumentációja és a vonatkozó szab-
ványok alapján készített mérési (technológiai) utasítások előírásainak
meg[elelően keIl végrehajtani.

A MH fontosabb kótelező hitelesítésű mérőeszktjzeinek felsorolá-
sát és tájékoztató mennyiségeit anyagnemfelelósönkénti bontásban az
1. sz. me lléklet szemlé ltei.

A nem kötelező hitelesítésű speciális méróeszközök időszakos kalib-
rál ás ának rendj ét az anyagnémfelelős szervek vézető i szab á|y ozzák, me g-
határozva a kalibrálás végréhajtásának helyét, módját, gyakoriságát. Ka-
Iibíálásokat utaltsúgi rend szeint az általános mérőeszköz kalibráló szer-
veknél végeznek, amennyiben a kalibráló szerv erre felkészült. A repülő-
műszaki szolgáIat saját speciális mérőeszköz kaiibráló szervekkel rendel-
kezlk. A vegivédelmi technikai mérőeszközók kalibrálása a MH veryivé-
delmi technikai szolgálat javító-kiszolgáló szerveinek feladata, a szakági
középszintű ,kalibráló laboratóriumot a Mfl Vegdvédelmi Anyagel|átó
Központ (MH VAEK) műkddteti. Zómében azonban az ágazatok a spe-
ciális mérőeszközök kalibrálását polgári szerveknél, a gyártóknál, szervi-
zekben végeztetik.
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3.) A hitelesítő-kalibráIó rendszer műkMésének, az előírások
érvényesülésének helyzete a MH-ben

3,1, Az irányíltás és végrehajtás szervezeti feltételeinek helyzete

A méré§üs.i tevékenység központi irányító, felügyeleti és ellenőrzó
szervének a MH hierarchiájában való elhelyezkedése megfelel egyrészt
a ténylegesen jelentkezó feladatoknak, másrészt mind a kelet-európai,
mind a nyugat-európai haderók gyakorlatának (a különbözó haderőkben
a mérésügy központi felügyelete jeltemzőenp arancsnokhelyett es v agy v e -

zérkai főnök helyettes kezében van). A központi irányító felügyeleti és
ellenőrzó szervi hatáskörből eredó funkcionális feladatokat, továbbá az
általános mérőeszközökkel kapcsolatos ágazati tevékenységet a MH
MSZF-ség végzi, amelynek szewezete 7995.04. 01, óta illeszkedik e fel-
adatokhoz. A speciális mérőeszközökkel kapcsolatos ágazati feladato-
kért az anyagnemfelelős szervek felelősek. Kis létszámukból eredó szűk
kapacitásaik miatt nem tudnak e területre megfeleló figyelmet fordítani,
s az ágazatí mérésügyi tevékenység a szakfeladatok mellett rendszerint
háttérbe szorul ill. kampány jellegű.

A katonai szervezeteknél a mérésügyi jogszabályok és rendelkezé-
sek betartatásáért - ugyanúgy, mint más haderőknél - a MH-ben is apa-
rancsnokok fele|ősek. A mérésü5ri feladatokat az anya§lechnikai főnök
irányítja a mérésügi főtiszten (tiszten, megbízotton) keresztül. Tapasz-
talható azonban, hogy a MH katonai szeívezeteinekjelentós hányadánál
a parancsnoki állomány a mérésügyet még nem kezeli kellő súllyal, a mé-
résügyi jogszabályók, rendelkezáek következetes betartása, ill. azok be-
tartásának ellenőrzése sok helyen még nem vált szerves részévé a pa-
rancsnoki munkának.

Mérésüryi főtiszt (tiszt) a katonai szervezetek kózül csak a hadtest,
a hadosztály, a rádiótechnikai, valamint a légvédelmi rakéta dandár tör-
zsében és néhány szervezetnél (lérak.e., ö.g.dd., jav.z,) van rend-
szeresífue. Felelősségük, hatáskörük mind az általános, mind a speciális
méróeszködkre kiteried. B€osztásuk nincs összhangban feladataikkal.
Tényleges feladataikhoz, hatáskörükhöz mérésüryi szolgálatfőnöki be-
osztás illeszkedne. Helyzetűk rendezésre szorul, annál inkább, mert a
legutóbbi átszervezés elsietett döntései miatt egyéb szempontokból
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(rendszeresített rendfokozat, a beosztás "M"-ben való rendszeresítése,
§tb-) is kaotikus állapot keletkezett,

A katonai szervezetek túlnyomó többségénél szervezetszerű méré-
sügyi beosztás nincs, a feladatokat megbízottak látják el. Az utóbbi évek-
ben felerősödött fluktuáció miatt az á|taluklégzelt tevékenység színvo-
nala vis§zaesett.

A végrehajtó szerueket a méróeszköz-kalibráló laboratóiumok képe-
zlk Kapacitásuk nem elégíti ki a tényleges igényeket. További gondot
jelent, hogy a legutóbbi átszervezések során a laboratóriumok állomány-
aránya igen kedvezőtlenül változolt.A korábbi hivatásosok ill. közalkal-
mazottak helyett több szervezetnéI soráIlomány kerüIt rendszeresítésre. A
sorkatonai szolgálat időtartama a laboratóriumban megkövetelt speciális
felkészültség és bizonyíWány megs zerzéséItez és ezen felül érdemi mun-
ka végz,éséhez nem elegendó, az állományarányok felülviagálatra szo-
rulnak,

3.2. A mérésügri jelentési, nyilvántartási rendszer számítástechni-
kai támogatásának helyzete

A hitelesítések, kalibrálások nyilvántartásához, az esedékes idősza-
kos ellenőrzések igényléséhez, terv ez&éhez, szewezéséhez a különböző
katonai szervezetek mérésügyi főtisztjeinél, tisztjeinél, megbízottainál, a

mérőeszköz kalibráló laboratóriumokban, a profilfelelős ellátó szervek-
nél nagy mennyiségű adat feldolgozására van szükség.A manuális mun,
ka kiváltására eg eglséges, számítástechnikai eszközökkel támogatott mé-
résügli információs rendszer bevezetése vált szüksé4essé. Ennek azonban
anyaglpénzügyi akadályai vannak. Csak a katonai szervezetek kis hánya-
dánál biztosítható a mérésügyi nyilvántartáshoz számítástechnikai esz-
köz és nincs költségfedezet a hiárryzó eszközök beszerzésére. Ahol a
hardver kiépítés rendelkezésre áll, a programrendszer nagyban meg-
könnyíti a mérésügyi szakemberek munkáját.

Számíüístechnikai támogaüís kiépítése mellett, a rugalmasság nö-
velése érdekében, szükségesnek mutatkozik a jelenlegi centralizált
igénylési-visszaigazolási rendszert decentralizált rendszerrel felváltani
úgy, hogy a közbenső szinteken kielégíthető igények közvetlenül kerül-
jenek üsszaigazolásra, s csak a helyben nem kezelhető igények leglenek
felterjesztve magasabb szintre, A decentralizálás elófeltétele, hogy meg-
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feleló számítástechnikai háttér épüljön ki az elöljáró törzsek mérésügyi
főtisztjeinél vary a végrehajtás szempontjából illetékes laboratóriumok-
nál.

3.3. A kötelező hitelesítések helyzete

A MH fóbb kötelező hitelesítésű mérőeszközei, mint a felsorolásból
kitűnik, zömmel a speciális mérőeszközök között fordulnak elő.

A törény lehetőséget ad azoknak akötelező hitelesítésű kategóriába
tartozó mérőeszközöknek a felmentésére hitelesítési kötelezettség alól,
ame\eket nem joghatással, járó mérésre használnak.

A hitelesítéssel járó terhek csökkentése érdekében a MH ATFCSF-
ség kezdeményezte az OMH-nál a MH joghatással járó mérésekre nem
alkalmazott mérőeszközeinek hitelesítési kötelezettség alóli felmenté-
sét.

Hitelesítési kötelezettség alól felmentést kapott a különböző hadi-
technikai eszközök készletében lévő 2,5 pontossági osztályú és pontosabb
nyomásmérók mintegl 90-95 %a-a, az eLhelyezési szolgálat hatáskörébe
lartozó, me|egvíz üzemű hőellátó rendszerekben, az ivóvíze|láIó rend-
szerekben az űzemi üszonyok ellenőrzésére és szabályozására használt
nyomásmérók, valamint a használaton kívül helyezett fútőolaj-tartályok.

A MH ATFCSF kezdeményezésére az OMH 1996. január 10-i ha-
tározalában békeidőszakban felmgníette hitelesítési kötelezettseg alól
azokat azároltkészletű mérőeszközöket, amelyeknél a hiteles állapot az
alkalmazásra előkészítés időszakában megteremthető. A zárolt készle-
tekbe íartozó méróeszközök hitel'esítése - a honvédelemról szóló, 1993,
éü CX. törvény 35. és 36. § -ában meghatározott.magasabb harckészült-
ségbe helyezés vagy annak ellenőrzése,.ill. mozgósítás vagy mozgósítási
gyakorlat elrendelésének időpontjáig - elhalasztható. Ugyanakkor "M"-
re komoly feladatot jelent a szükséges újrahitelesítések végrehajtásának
megszervezése. Azérintett mérőeszkózöktípúsainak, mennyiségének és
a hitelesítés végrehajthatóságának felmérése megkezdődött, a szükéges
intézkedések előkészítese - a"Béta" feladathoz kapcsolódóan - folyamat-
ban van,
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A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítését, illetve hitelesí-
1ést helyettesítő minősítését a MH anyagnemfelelős szervei a saját szak-
területükön kialakííoút rend szerint végeztetik Két szolgálati ágnál (a
veglivédelmi technikai, valamint az itzemanyag szolgáldt területén) sír|yos
gondot jelent, hogy a hitelesítés feltételei nincsenek biztosítva. A többi
anyagnemfelelős területén a.hitelesítés ill. minősítés, ágazatonként dif_
ferenciált mértékű, l0-tííl 40 7o-igterjedő elmaradások}al, rendszeresen
végrehajtásra kerül. Az elmaradások a katonai szervezeteknél részben a
kóltségvetési keretek alulbiztosítottságára, de gyakran a mérésügyi jog-
szabályok és rendelkezések hiányos ismeretére, a parancsnoki követel-
ménytámasztás, az ellenőrzések hiányára vezethelők vissza.

A hitelesítést helyettesítő minősítések közül honvédségi laboratói-
umokvégzik - Oil.y'.H feljogosítás alapján - a hitelesítési kötelezettség alól
fel nem mentett nyomásmérők, valamint a gépjárművek környezetvédel-
mi vizsgálatára alkalmazott gázelemzók jelentős részének minősítését.
Ez a megoldás hitelesítési díj megtakarítás mellett, harckészÜltségi szem_
pontból is előnyös.

A vegyivédelmi múszerek hiteles állapotát a vegyivédelmi technikai
szolgálat nem tudja biztosítani. A hitelesíté§, konstrukciós okokmiatt, az
OMH-nál nem oldható meg, de ha az műszakilag megoldható is lenne, a
hitelesítési díjakat a jelenlegi költségvetési keretek nem fedeznék. A hi
telesítést helyettesítő minősíté§eket korábban a MH VAEK végezte,
azonban a minősítésre való feljogosítást anyagi feltételek mellett hosz-
szabb ideig megújítani nem tudta. Bár jelenleg folyarnatban van egyes
szükséges mérőeszközök, etalonok beszerzése, a probléma végleges
megoldásást a jelgnlegi vegyivédelmi műszerpark korszerű eszközökkel
való kicserélése jelentheti.

Az üzemanyag-szolgálatnál a hitelesítések az 795. évet megelőző
időszakban huzamos időíl át nem voltak megoldva. Előrelépést jelent,
hogy 1995+ől kezdve a laktanyai üzemányagtóltő állóinások átfolyásmé_
rőinek hitelesítést helyettésítő minósítését polgári vállalatokkal rend-
szeresen elvégeztetik. 1996-bán kezdődött meg az üzemanyagtöltő állo-
másokhoz tartozó tartályok űrtartalmának hitelesítést helyettesítő minó_
sítése. Folyainatban van a JET-A-I repülőkerozin kiszolgáló rendszer
hitelesíttetése, amely nem isak a mérésügyi, hanem a jövedéki tőrvény
értelmében is kötelező. Továbbra sincs megoldva a MH-ben a nagy
mennyiségben re ndszeresítelt ijzemanyaq- szóllító t art ály!épkocsiN után-

197



futólg pótkoc s ik tartály űrtartalmának, valamint kimérő berendezéseinek
hitelesítése. Az elmaradt hitelesítések csak több év alatt pótolhatók, mint-
egy félmillió Ft kóltséggel-

3.4, A kalibrálások helyzete

Béke idószakban - a hatályos kalibrálási perifiusidő - normák
szerint _ a MH-ben évente átlagosan 8 400 db áttalános ó§ 22 350 db
speciális mérőeszköz alsó és középszintű kalibrálását kell elvégezni, mely-
nek kapacitásigénye 92 150 munkaóra/év. (A felsószintű kalibrálást had-
renden kívüli szervezetek végzik, zömében a HM Arzenál Rt.) A kalib-
rálások mellett további 6350 munkaóra/év szülséges ajavításhoz, besza-
bá\ozáshoz. Ósszességében alsó- és középszintű mérőeszköz kalibrálás-
ra és javításra éves szinten mintegy 98 500 munkaóra kapacitásigény je-
lentkezik.

A MH jelenlegi szeryezetszerű mérőeszköz-kalibráló laboratóriu-
mainak munkaóra kapacitása 44080 nunkaóra/év. Ebből eredóen a szer-
vezelszerű laboratóriumok a jelentkező alsó- és kclzépszintű igényeket
45 7o-ban képesek kielégíteni.

A kapacitáshiány enyhítésére létrehozott nem szerv ezetszerű mérő-
eszköz-kalibráló laboratóriumok teljesítrnénye MH szinten kis hányadot
képvisel (1995_ben a MH összes kalibrálási igényének mintegy 3-4 %o-át
elégítette ki), de az adott katonai szervezeteknél óriási előnyt jelent, hogy
az előre nem tervezhető kalibrálási igények is iöüd átfutási idóvel, hely-
ben végrehajthatók. A haderő-átalakítás során a nem szervezetszerű la-
bortóriumok lóte veszélybe került,

A MH kapacitásával le nem fedhető alsó- és közép§zintű ka|ibrá-
lások egy részét térítés e|lenében, külső laboratóriumok végzik 1995-
ben külső szerveknél ilyen kalibrálási-javítási feladatokat általános mé-
rőeszközökön a mérésügyi szolgálat mintegy 25 millió Ft értékben (en-
nek 65 7o-átHM részvénytársaságoknál,35 Vo-át polgári szerveknél), spe-
ciális mérőeszkcizcikön az ös§zes többi anyagnemfelelős szerv együttvéve
mintegy 1,5 millió Ft értékben végeztetett (mintegy fele_fele arányban
HM részvényiársaságoknál és polgári szerveknél). További kalibrálások
külső szervekhez való átirányítására nem volt kóltségkeret. A nemzet-
gazdasági bázisra történő átirányításnak technológiai akadályai is van-
nak, tekintettel arra, hogy a katonai mérőeszkózök kőzött rendkívül sok
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olyan típus van, amelynek ellenőrzése speciális mérópadokat, csatlako-
zókat, szerelvényeket, a törvényestól eltérő mértékegységben skálázott
etalonokat, sajátos mérési eljárásokat, módszereket igényel, valamint egy
sor mérőeszköz önállóan nem múködtethető, mert haditechnikai beren-
dezés szervesen b eépített részét képezi.

A MH-nél és a külsó laboratóriumokban végrehajtott kalibrálások
együtt€sen azt biztosítjálq hos/ jelenleg ö§szessógében a MH kalibná-
lásra kötelezett méróeszközeinek ó5-7 O ?o-a van előírásszerű (működő-
képes, kalibrált) á|lapotban, Ágazatonként az átlaghoz képest nagl só-
ródás íapaszíalható.

A kalibrálások végrehajtásának helyzete viszonylag legkedvezőbb az
általános mérőeszközöknél, ahol a kalibrált eszközök aránya 80-857o-os,
A szűkös költségvetési keretek miatt azonban a kalibrálatlan, sőt üzem-
képtelen mérőeszközök sz áma ezen a teruleten is évről-évre nő. A ka-
librálások terv szerinti végrehajtását szállítási kapacitás hiány is akadá-
lyozza. A kalibrálások megszervezését nehezíti, hogy a jelenlegi igénylési
és visszaigazolási rendszerben a haderŐ-átalakítás folyamatos szervezeti
változásai, eszközmozgásaí nehezen követhetők.

A speciális mérőeszközök kalibrálásában alapvető problémák a ve-
grivédelmi technikai, valamint a repülőműszaki szolgálatnál jelentkez-
nek

A vegyivédelmi technikai szolgálatnát a javító-kiszolg áló szerveze-
tek ajelenlegi csökkentett békelétszámmal nem tudjákmegoldani a hadi
létszámra méretezett kalibrálásokat, javításokat. A probléma megoldása
csak a szolgálat helyzetének komplex rendezésével lehetséges.

A repülőműszaki szolgálaí a MIG-29 repülógépek mérőeszközei-
nek kalibrálását kapacitáshiány miatt csak részlegesen képes elvégezni.
A berendezések, ellenőrző komplexumok 30 7o-át kalibrálatlan állapot-
ban kénytelenek használni, s ez a repülőgépfedélzeti műszerek által mért
adatokban is bizonytalanságokat okozhat. A kapacitáshiány részbeni el-
lensúlyozására a MH repülőműszaki szolgalatfőnök a korábbi kalibrálási
előírásokhoz képest engedményeket vezetett be. Ennek ellenére a rend-
szerben lévő régi repülőgép+ípusokhoz tartoá mérőeszköók kalibrá-
lásában is kb. 1/3-os lemaradás keletkezett.
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A többi §zolgálati ágnál is nag5l számban fordulnak elő bizonytalan
állapotú bevizsgálatlan speciális mérőeszközók.

Háborús időszakban a meglévó gondokat súlyosbítja a csapatokná|
a szükseges "M" kalibráló szervezeíek hiánya. Ennek következtében a
MH-ben nem elégíthető ki az a nyugati haderőknél következetesen al-
kalmazott előírás, hogy háborús sérülések helyreállításakor el kell végez-
ni a haditéchnikai eszközök sénilt elemeihez tartozó teszteló-, mérő_,
ellenórző berendezesek újrakalibrálását is, enélkül az eszkózök nem bo-
csáthatók ki javításból. (Irgnagyobb számban beépített táblaműszerek
kalibrálási igénye jelentkezik.) A MH "M"-ben rendelkezésre álló mérő_
eszköz-kalibráló kapacitása gyakorlaiilag megegye2ik a "béke" kapacitás-
sal, amel! e feladatok végrehajtásához nem elegendő. IV.íe§oldást jelen-
tene a dandárok javító alegységeihez "M"-re néhány fős alsószintű mé-
rőeszköz-kalibráló résztegek rendszeresítése.

4.) Összesíten megrállapítások. Következtetések, javaslatok

4.1. A megá|lapíttísok összegzése

A honvédség mérőeszközeinek hitelesítési és kalibrálási (mérésüryi
ellenőrzési) rendszere, néhány terület kivételevel, kellően,szabályozott.

A honvédség mérésügyi tevékenységét szabá|yozó rendelkezések
összhangban vannak a Magyar Köztársaság új mérésüryi jogszabályaival,
s megfelelnek az európai jogharmonizáció követelményeinek.

A mérésügyi jogszabályok és rendelkezések etőírásainak maradék-
talan érvényesülését elapvetóen költségvetési elóirányzat- és kalibrálási
kapacitás hiányok gátolják. Nehezítik az előírások érvényesítését egyes
területeken belső szervezeti és múködési anomáliák, valamint több ka-
tonai szervezetnél még tapasaalható követelménytámasztási hiányossá-
gok.

A MH és a NATO-tagállamok haderőinek mérőeszköz-kalibráló
(hitelesítő) rendszerei között az eljárási harmoni2áció feltételei adottak.

Améűeszközökpontosságánakés m%bízható§ágánakellenőrzése
hasonló rendben folyi\ mint a NATO tagállamokban. A üszonyítási
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alapnak tekintett brit szárazföldi rendszerrel összevetve megállapítható,
hogy a kalibrálás (hitelesítós) irányelvei, általános követelményei, az
ezzel kapcsolatos felelősségi körö\ kategóriál eljárásmódo\ az irá-
nyító szenek és szervezetek strüktúrái megközelitően azonosak. A ka-
librálások (hitelesítések) tervezésének és szervezésének rendje, infor-
mációs rendszere, a végrehajtó §zervezetek stíuktúrája hasonló. A ma-
gyar mérésügyi hatóság (OMH) és az Európai Laboratórium Akkleditá-
lási Egy-tittműködés (EAL) tagszervezetei közötti többoldalú megállapo-
dás aláírását követően a tanúsítások kölcsönös elfogadásának feltételei
is - meghatározott területeken - várhatóan megvalósulnak.

A nyugati katonai rendszerek alapvetően az elóírások kiterjedtebb
és következetesebb alkalmazásában, a kalibráló szervezetek mélyebb lép-
csózésében és technikai színvonalban térnek el a MH rendszerétől.

A MH néhány méróeszköz-kalibráló laboratóriuma, a maryar Mé-
résüryi Akkreditáló Bizottság tanúsítása szerin! már megfelel a brit
nemzeti akkreditátási norrnákon a|apuló hazai előírásoknak

Nyugati gyártmányú haditechnikai eszköók rendszeresítése esetén
azok teszteló-, mérő- és ellenőrző eszközeinek kalibrálá§i feltételei béke
időszakban a MH jelenlegi kalibrálási rendszerében, a laboratóriumok
technikai korszerűsítése után, biztosíthatók.

A MH-ben a háborús kalibrálási lehetóségek elmaradnak a köve-
telnrényektóI, m€rt a csapattagozat legal§ó §zintjén nincsenek meg a
feltételek a sérül! helyreállitott haditechnika beépített mérőeszközein
a jaűtásból történő kiadá§ előtti pontossági ellenőrzése\ beszabályo,
zások közvetlen végrehajtására.

4,2. Kőv elkeztetésel! jayaslatok

A MH mérőeszköz hitelesító és kalibráló rendszere az utóbbi évek-
ben végrehajtott módosítások során az európai jogharmonizáció és a NA-
TO-kompatibilitás irányában változott. A r€nd§zer toyábbi működteíé-
sének és korszerűsitésének irányai és feladatai a következőkben foglal-
hatók össze:

a.) A MH-ben folyó mérésügyi tevékenység központi felügyeletét

- más országok haderőihez hasonlóan - ajövóben is a MH parancsnok
helyettesi (IIVKF helyettesi) szinten célszerű tartani.
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b,) A mérésüry központi felügyeletéből eredő funkcionális felada-
tok (beleértve a mérőeszköz hitelesítő-kalibráló rendszer irányításával,
fenntartásával összefüggó feladatokat is) szervezetileg elválaszthatók a
mérőeszközök anyagnemfelelősi feladatitól.

c.) Akatonai méróeszköz-kalibrálási feladatokat tov ábbta is három-
lépcsős rendszerben szűkéges ellátni (felsó-, kózép- és alsószintű méré-
sügyi laboratóriumokban).

d,) A felsőszintű katonai méreszköz-kalibráló laboratóriumot a je-
lerrtegi ryakorlatnakmegfelelően, hadrenden kíviil (HM részvénytársaságnál)
célszerű működtetni.

e.) A középszintű mérőeszköz-kalibrálás feladatait meg kell osztani
katonai szervezetek, HM részvénytársaságok, valamint akkreditált pol-
gári laboratóriumok közott. A harckázültségi és 1Vary technológiai okok-
ból ki nem helyezhetó kalibrálások és javításokvégrehajtása középszintű
laboratóriumoka í hadrendi elemek részeként a katonai szervezetek hier-
archiájának jelenleginek megfelelő szintjein célszerű működtetni, Töre-
kedni kell arra, hogy a középszintű kalibrálások zömét hadrenden Hvüli
szewek (alapvetően HM részvénfársaságok) végezák Ehhez azonban a

jelenlegi költségvetési fedezet mintery tízszeresére (évente néhány száz-
millió Ft-ra) van (lenne) szükség.

f.) Az alsószintú mérőeszköz-kalibrálás nem választható el a hadi,
technikai eszközöktóI, ezért azt alapvetően a katonai szervezeteknél kell
végrehajtani. A csapatoknál az alsószintű laboratóriumok körét békében
kis mértékben, "M"-ben nagyobb mértékben bővíteni szúkéges. ',BéÉe"

időszakban 1-2 fós kalibráIó személyzarre van szükég a jelenlegieken fe-
lül néhány további katonai szervezetnél, amelyek utaltsági rendszerben
megoldják a"béke" kallbtáló részleggel nem rendelkező katonai szerve-
zetek alsószintű kalibrálási feladatait is. A sérült, helyreállított haditech-
nika beépített műszerei javítás utáni közvetlen kalibrálási lehetóségének
megteremtésére a dandároknál, ezredeknél "M"-re 2-3 fős alsószinű ka,
libráló ré szleg szikséges.

g.) A jelenleg rendszeresített alsó- és középszintű méróeszköz-ka-
libráló szervezetekben az állománykategóriákat - létszám növelés nélkül
- a tényleges feladatokhoz kell illeszteni.
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h.) A hadtest, hadosztály, rádiótechnikai dandár, légvédelmi rakéta-
dandár törxekben - a tényleges feladatokhoz illeszkedő jogkör és hatáskör
megteremtése érdekében - a mérésügti fóüszü beosztáx mérésügli szolgi-
latfónöki beosztásra szükséges változtatni,

i.) A katonai szervezetek kózépszintű mérőeszköz-kalibráló labora-
tóriumainak az anyagi tehetőségek függvényében történő, fokozatos fej-
lesztésével el kell érni, hogy azok a várható (tervezett) NATO-csatlako-
zás idópontjára megfeleljenek a kalibráló }aboratóriumok személyzeté-
re, elhelyezéséle, környezeti feltételire, berendezésére, a mérések
visszavezethetőségére, a kalibrálási és vizsgálati módszerekre, dokumen-
tálásra, nf lvántartásra, minóségbiztosításra vonatkozó, nemzetközileg
elfogadott akkreditálási követelményeknek. Az alsószintú laboratóriu-
moknál e követelmények teljesítése nem szúkséges.

j.) A katonai méróeszköz-kalibráló laboratóriumok szakállományá-
nak képzését továbbra is tanfolyami rendszerben célszerű végezni, az
OMH előadóinak bevonásával. Penpektivikusan számításba jöhet kato-
nai tanintézet felkészítése és feljogosítása a metrológiai tanfolyamok leve-
zetésére és a munkavégzésre jogosító bizonyíwány kiadására.

k.) A hitelesítések területén fokozott figyelmet kell fordítani arra,
hogy a kötelező hitelesítésű, de joghatással járó mérésel<re nem alkalmazott
honvédségi mérőeszközök hitelesítési kötelezettség alól felmentésre, a

fel nem menthető eszközök pedig a mérésüryi törvény előírásainak meg-
felelően maradéktalanul hitelesítésre kerüljenek. A lehetőségek függvé-
nyében fokozatosaq meg kell teremteni az ehhezszüIséges költségvetési
fedezetet.

l.) A"Béta' feladat befejezésére meghatározott hatáidőig MH szin-
ten, belső rendelkezésben Ie kell szabáIyozni a Magyar Honvédség "MZ"
készletű tároló- és mérőeszközeinek békeidőszaki kötelező hitelesítés
alóli felmentéséről és minősített időszakban vegrehajtandó újrahitelesít-
tetéséről szóló oMH határozatból fakadó feladatokat.

m. ) A nyomrásmérők, vegyivédelmi műszerek és a gépjármű gázelem-
zők honvédségi laboratóriumokban történó hitelesítést helyettesító mi-
nősítése, harckészültségi és gazdasági szempontokból, továbbra is indo-
kolt. Előnyösnek látszik a honvédsé§ laboratóiumok minő§tési jogköré-
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nek kiteiesztése további szolgáIati ágak eszkózeire is, ehhez a gazdaságos-
sági és létszám kihatások részletesebb elemzése szükséges.

n.) Fokozottabb kóvetelménytámasztásra van szükég a mérésügyi
jogszabályok és rendelkezések érvényesítésében. Kellő figyelmet kell
fordítani a különböző szintű továbbképzéseken a mérésüpi előírások el-
sajátítására, illetve a parancsnoki és szakellen őrzések keretében a vég-
rc haj lá s re ndszere s el l e n ónésé re-

o.) A mérőeszköz hitelesítések és kalibrálások jelenlegi centralizált,
alapvetően manuális igénylési_visszaigazolási rendszerét decentralizált,
számítástechnikai eszközökkel tómo4atott MH szintű információs rend-
szerrel keII felváltani. Ennek előfeltétele a szükséges számítástechnikai
háttér kiépítése,

p.) További rész}etek feltárása és a teljes kompatibilitás megterem-
tése órdekében folytatni szükséges a NATO és tagországaí katonai mé-
résügli rendszereinek tanulmónyozásrír, a mérőeszközők hitelesítésének
és kalibrálásának elveire, módszereire vonatkozó információk gújtését
és feldolgozását.
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A MH fontosabb kötelező hitelesítésú
mérőeszközei és mennyisége

Az anyagnemfelelős szolgálat és a mérőeszköz megnevezese vsll öss,zeJen (db)
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