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A  MÉRÉSÜGY  KAPCSOLATRENDSZERÉNEK  NÉHÁNY 
KÉRDÉSE  EGY  KATONAI  SZERVEZET   

SZEMSZÖGÉBŐL 

Vasvári Tibor – Nyikes Zoltán 1 

„Semmi sem lehet nehezebb, a sike-
re kétségesebb, sem veszélyesebb, mint 
megtervezni és végbevinni egy új rend-
szer létrehozását. A kezdeményezőnek 
minden olyan ember ellensége, aki 
bármely hasznot is húz a régi rendszer 
megőrzéséből, és csupán langyos véde-
lemre számíthat azok részéről, akik az 
új rendszer bevezetésével nyernének.” 

Machiavelli, 1513 

A mérésügy önálló ágazatként nemrég került a figyelem fókuszába, 
amiben sok minden más mellett a mennyiségi szemléletről a minőség fe-
lé való erőteljes orientáció is szerepet játszott. Ezen tevékenységnek már 
régóta nagyon komoly jelentősége van különösen az úgynevezett „tech-
nikai” jellegű katonai szervezeteknél, akinek a harci-technikai eszközei 
alkalmazásában nem igazán a látványosság a fő szempont. A katonai 
szakirodalomban nem túl sok szakmai anyag, publikáció megjelenését le-
het fellelni, ami talán az e területen dolgozók leterheltségének, a szakmai 
fiatalos szerénységnek tudható be, és nincsenek ilyen jellegű hagyomá-
nyai. A szerzők a teljesség igénye nélkül e publikációval ezen területre 
szeretnénk felhívni a figyelmet és nem csak a szakmai állomány részére 
megosztani gondolatainkat és tapasztalatainkat. 

                                                      
1 Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes, MLBKT-MLE tanúsított logisztikai szakértő, 
54. MH Légtérellenőrző Ezred, szervező. 

Nyikes Zoltán zászlós, MH 54. Légtérellenőrző Ezred, mérésügyi tiszthelyettes. 
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1. A metrológiáról és a mérésügyről röviden 

A „metrológia” és a „mérésügy” fogalmakat hétköznapi életünkben 
ritkán használjuk, jelentésük gyakran homályos, jóllehet az általuk takart 
tevékenység mind a társadalom, mind az egyének életére jelentős mér-
tékben kihat. Miről is van szó? A mérésről, a pontos, megbízható, helyes 
értéket szolgáltató mérésről.  

Néhány kiragadott példa: 

• Gyógyulásunk függ a pontos méréseken alapuló orvosi diagnózis-
tól. 

• Gazdasági sikerünk múlhat azon, hogy precízen elkészített és be-
vizsgált termékeket gyártunk. 

• A kibocsátott szén-dioxid mennyiség befolyásolja éghajlatunkat. 

• Meg kell bíznunk a benzinkút által kiadott üzemanyag mennyisé-
gében. 

A rossz, pontatlan mérések alapján rossz döntések születhetnek, 
veszélyeztetve az élet, a környezet vagy a vagyon biztonságát. 

A metrológia, a mérés tudománya az ősidőkig nyúlik vissza. A 
kereskedelem fejlődése fokozatosan szükségessé tette a mérések világmé-
retű egységesítését, a tudományok fejlődése pedig együtt járt a mérések 
pontossága és megbízhatósága iránti igény rohamos növekedésével. 

A modern társadalmakban a fogyasztó védelme, az áruk és a szolgál-
tatások mennyiségének és minőségének garantálása állami feladat, 
amelynek ellátását a jogalkotók törvényekkel, rendeletekkel szabályoz-
zák. Így alakult ki a metrológia „törvényes” ága, a mérésügy.  

A nemzetközi munkamegosztás és a gazdaság világméretű globali-
zációja szükségessé teszi az áruk és szolgáltatások szabad áramlása előtti 
adminisztratív akadályok lebontását, amelynek előfeltétele a mérési 
eredmények és a tanúsítványok kölcsönös elismerése. 

Világszerte, így hazánkban is egyre többen foglalkoznak vagy ke-
rülnek kapcsolatba a mérésekkel, így a metrológiai fogalmak, a mérés-
ügyi előírások pontos ismerete nélkülözhetetlen. 
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Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között? 

Hitelesítés kalibrálás 

• a jog eszközei által szabályo-
zott (hatósági) tevékenység • nem hatósági tevékenység 

• mérésügyi hitelesítést csak az 
OMH végezhet 

• mérőeszközöket bárki kalib-
rálhat 

• hitelesíteni a jogszabály által 
meghatározott mérőeszközö-
ket kell 

• kalibrálni bármely eszközt le-
het, ha a visszavezetettségét 
igazolni szükséges 

• a hitelesítésnek jellemzően 
előfeltétele a 
mérőeszköztípusra vonatkozó 
hitelesítési engedély megléte 

• a kalibrálásnak nincs engedé-
lyezési előfeltétele 

• a (sikeres) hitelesítést tanúsító 
jel (hitelesítési bélyeg, plomba 
stb.) és/vagy hitelesítési bizo-
nyítvány tanúsítja 

• a kalibrálás eredményeként 
kalibrálási bizonyítvány ké-
szül 

• a hitelesítési bizonyítvány ha-
tósági dokumentum és megha-
tározott időtartamig érvényes 

• a kalibrálási bizonyítvány 
nem hatósági dokumentum és 
nincs érvényességi ideje 

• a hitelesítést jogszabályban 
előírt időközönként meg kell 
ismételni 

• a kalibrálás megújításáról a 
tulajdonos saját hatáskörében 
és saját felelősségére dönt 
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2. Az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred (LTEE)  
helye, szerepe 

Az ezred szervezeti felépítése  

Az ezred strukturális felépítése 

A teljes jogú NATO tagságunk óta a LIK és a gerinc radar századok 
a NATINADS NEWFIP (NATO Integrált Légvédelmi Rendszer) részét 
képezik. 

Az ezred alegységeinek diszlokációja:  

• Veszprém:  

– Ezredparancsnokság  
– Légi Irányító Központ (CRC)  
– Logisztikai Zászlóalj 
– Támogató Zászlóalj 
– Híradó Zászlóalj 
– Egészségügyi Központ 
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• Kecskemét: 2. Légi Irányító Központ (SOF) 

• Kup: 11. Radar Század (Kikülönített alegység) 

• Juta: 12. Radar Század (Kikülönített alegység) 

• Debrecen: 21. Radar Század (Kikülönített alegység) 

• Békéscsaba: 22. Radar Század (Kikülönített alegység) 

• Medina: Réskitöltő és Kiképző Radar Század (Kikülönített alegy-
ség)  

Az ezred rendeltetése 

A Magyar Köztársaság légtere légi felségjogának (légtér szuvereni-
tásnak) jogos és rugalmas felhasználásának biztosítása, légterének vé-
delme és ellenőrzése, váratlan légitámadás felfedése, rendszabályok fo-
ganatosítása és mindezek biztosítása érdekében a nemzeti és a NATO 
által kijelölt felelősségi légtérben az MH légierejének és a NATO kijelölt 
erőinek irányítása, a meghatározott készültség fenntartása. 

Tevékenységét a MH ÖHP alárendeltségében végzi. 

A ezred speciális helyzete 

A mérésügyi szaktevékenység a többi katonai szervezethez hason-
lóan a légtérellenőrző ezrednél is a logisztikai főnökség alárendeltségé-
ben működik, rá is az általános szabályok és szabályozások vonatkoz-
nak. Tevékenységüket a saját katonai szervezet sajátosságai szerint, 
alapvetően egyazon általános gyakorlati tapasztalok jellemzik, mindamel-
lett a szakmai előremutatásnak és előrehaladásnak megfelelően a szakál-
lomány részéről gondolatok fogalmazódnak meg. 

Az alakulat mérésügyi szakterületét vezető tiszt(helyettes) felelős az 
alakulat azon mérőeszközeinek a kalibrálásáért hitelesítéséért, javításáért, 
karbantartásáért, és logisztikai ellátásáért, amelyek a [35] Mérésügyi 
szakágnál vannak analitikusan is nyilvántartva. Ezeket nevezzük általá-
nos mérőeszközöknek.  

A speciális mérőeszközök azok a mérőeszközök, amelyek más szak-
területek által, analitikusan is nyilvántartottak. A mérésügyi szakterület 
tevékenysége ezekkel a mérőeszközökkel kapcsolatban, annyiban más, 
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hogy operatív nyilvántartást kell azokról vezetni, és törvényességi elle-
nőrzési jogot gyakorol felette. Az adott szakterületet irányító beosztott 
tiszt(helyettes) felelős ezen eszközök teljes körű logisztikai biztosítás 
megtervezéséért és végrehajtásáért.  

Az alakulat sajátossága, hogy az ország 8 helyőrségében települ, 
egymástól több száz kilométerre az szinte ország minden pontján. Ebből 
adódik, hogy ezeknek a katonai szervezeteknek a logisztikai kiszolgálása 
és annak megtervezése komoly háttérmunkát igényel. Az ezred mérés-
ügyi beosztott tiszt(helyettes) feladata és hatásköre az egész ezred mérés-
ügyi logisztikai biztosítás és kiszolgálás megszervezése, végrehajtása. 
Ezt, mint látjuk, egyedül ezt a feladatot képtelen lenne ellátni, ezért min-
den alegységnél kinevezésre került egy-egy felelős személy, aki rendel-
kezik mérőeszköz felügyelői végzettséggel. Ezek a személyek felelősek 
az adott alegység mérésügyi logisztikai biztosításáért. Az utaltsági rend-
nek megfelelően az ellátási rendszer az ezred logisztikai főnökségén ke-
resztül működik.  

3. Az alakulat mérésügyi szakágának kapcsolata  
más szakterületekkel 

Egészségügy 

Ez a szakterület rengeteg olyan eszközt használ „amivel valamit” 
mértnek! Vérnyomásmérő, lázmérő, EKG, vércukorszintmérő és még le-
hetne sorolni. Belegondolni is félelmetes, ha az orvos olyan eszközöket 
használ, amelyek nem voltak szakember által bizonyos időközönként be-
vizsgálva és a mérési pontosság beszabályozva. Rossz arra gondolni, 
hogy valakit félre kezelnek, mert például a vérnyomásmérő nem mér 
pontosan. De folytathatnánk a sort. Viszont az egészségügyi személyzet-
től se várjuk el azt, hogy gyógyítás helyett a műszerparkjának a hitelesí-
tettségét és kalibráltságát folyamatosan figyelemmel kísérje. Nem erre 
hívatottak, nem érthet az adott mérőeszköz technikai hátteréhez, Ezért 
kell egy független személy, adott esetben egy „mérőeszköz felügyelő”, 
akinek feladata az adott eszközök mindennapi kiszolgálása. 

Élelmezési szakág 

Ezen szakterület az egyik legfontosabb a tömeg mérése. Erre hiva-
tott mindenfajta mérleg. Nem mindegy ugyanis hogy mennyi húst adnak 
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ki az adott napon az előírt, étlapon szereplő, étel elkészítéséhez, vagy 
például mennyi szalámit kell kiadni vacsorára az őrkatonáknak. 

Másik legfontosabb a hőmérséklet mérése. Az alakulatnál, mint 
minden magyarországi élelmezéssel foglalkozó cégeknél, bevezetésre ke-
rült a HACCP szabvány. Ebben a szabványban többek között az is elő 
van írva, hogy az adott élelmiszert milyen hőfokon kell tárolni, és azt do-
kumentálni kell. Ez a rendszer eddig manuálisan, az adott raktárosra volt 
bízva. Aki tételezzük fel naponta a megadott időben le is olvasta a hőmé-
rőket és azt rögzítette a nyilvántartásába. Rengeteg a buktató ebben a 
rendszerben. Pl. elromlik a hőmérő és nem hitelesítés vagy kalibrálás 
köteles, vagy magasra van rakva az adott hőmérő és a raktáros nem 
tudja pontosan leolvasni. Vagy hétvégén, ünnepnapon, amikor más, ő 
sem dolgozik. Akkor ezen a napokon ki fogja leolvasni a hőmérőt? De 
maradjunk a hétvégénél, mi van, ha szombat reggel áramszünet kezdődik 
és csak vasárnap délután lesz ismét áram, és még ráadásul augusztust 
írunk, amikor rendszeres a kánikula. Szóval ekkor a húsok kiolvadnak, és 
romlásnak indulnak, majd mikor „visszajön” az áram, újra lefagy min-
den. A raktáros hétfőn reggel nem fogja észrevenni, hogy a hús megrom-
lott. Aztán ezt a húst kiadja konyháknak. Ahol szerencsés esetben észre-
veszik, hogy megromlott. De keletkezett több tízezer forintos kár. 
Ilyenkor ki a felelős? Ilyen esetben jól jön az a rendszer, ami bevezetésre 
került. Ez egy úgynevezett hő- és pára-adatgyűjtő rendszer. Ez a hőmérő, 
amellyel alakulat is rendelkezik, olyan funkcióval is rendelkezik, hogy ha 
mondjuk a fent említett időszak alatt a hőmérséklet az előre beállított 
hőmérsékleti szintet átlépi, a rajta lévő piros LED világítani kezd, így a 
raktáros rögtön tudja, hogy a hőmérséklet nem a megfelelő szinten volt. 
A hőmérő egységet havonta egy erre kijelölt munkatárs begyűjti és egy 
dokkolón keresztül egy számítógépre átmenti az adatokat, ezeket innentől 
kezdve másodpercre pontosan lebontva tudja vissza nézni, hogy a készü-
lék mikor és milyen értékeket mért. Ezek az adatgyűjtő egységek kalib-
ráltak! 

Páncélos és gépjármű-technikai szakág 

Mivel az alakulat nagyszámú gépjármű flottát üzemeltet, ezért ren-
delkezik egy gépjárműjavító műhellyel is. Ez a műhely hívatott a gépjár-
művek műszaki és környezetvédelmi vizsgáztatására, e mellett az alakulat 
akkreditációval rendelkezik a gépjármű menetírók hitelesítésére is. Ez a 
vizsgasor rengeteg olyan mérőeszközt tartalmaz, ami hitelesítés és ka-
librálás köteles, kezdve a fékerőmérőn, keréknyomás-mérőn, lengéscsil-
lapító-mérőn keresztül a gépjármű emisszió-mérőn át a fordulatszámmé-
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rőn és a tachográf hitelesítőn keresztül a fényszóró beállítás ellenőrző 
műszerig. A fentiekből is látszik milyen összetett, és sokrétű műszerpar-
kot igényel ez a műhely. Az akkreditáció feltétele hogy a vizsgáztató mű-
hely rendelkezzen az előírásoknak megfelelően az adott feltételekkel és 
annak való megfeleléssel, vagyis megint csak a minőségbiztosításhoz ka-
nyarodunk vissza, leegyszerűsítve, hogy mindig azonos eredményt kell 
produkálni. Ezt csak hitelesített és kalibrált eszközökkel lehet megvalósí-
tani. Azonban a tevékenység során nem csak a vizsgáztatáshoz közvetle-
nül szükséges eszközökre van szükség, a javítások végrehajtása során 
más mérőeszköz igénybevétele is szükséges a technológiai sorba, pl. 
nyomatékkulcs, fagyállómérő, kerékösszetartás-mérő, kerékcentrírozás-
mérő, gyújtásszög-mérő, stroboszkóp, stb. valamint autóvillamossághoz 
kapcsolódó mindenféle mérőeszközök, de ide lehetne sorolni a festékré-
teg vizsgálót is. 

Üzemanyag szakág 

Ez a szakág úgy működik, mint egy „civil” üzemanyag-töltőállomás, 
annyi eltéréssel hogy itt mindig megadott mennyiségű üzemanyagokkal 
kell rendelkezni váratlan minősített helyzet esetére. Az üzemanyag beér-
kezésétől fogva folyamatosan felügyelve kvázi mérésre kötelezett, ami 
törvény által előírtan csak hitelesített mérőeszközökkel történhet. Az ala-
kulat alapvetően gépjárművek üzemanyag ellátására hívatott, viszont spe-
cialitásánál fogva egy sor különböző kenő és karbantartó anyagot hasz-
nál. Ezen anyagok állagvizsgálatához is különböző eszközöket hasz-
nálnak. 

Vegyivédelmi szakág 

Az első világháború óta az egyik legmeghatározóbb stratégiai, har-
cászati szakterület. Bár kevés figyelmet kap békeidőben, de nem csak 
harci körülmények között kerülhetünk kapcsolatba vegyifegyverekkel. 
Lásd. proliferáció. Igaz, nem kell nap mint nap a sugár felderítés értékeire 
támaszkodni, de nem árt! Lásd. Csernobil. Ennél a szakterületnél használt 
mérőeszközök, berendezések mind-mind kalibrálás és hitelesítés kötele-
sek (különböző vegyi-sugár felderítő műszerek).  

Fegyverzeti szakág 

Az alakulatnál általános fegyverzeti szakterülethez tartoznak a kézi 
lőfegyverek, és a hozzá tartozó lőszerek, robbanó anyagok. Ez a szakte-
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rület is használ mérőeszközöket, méghozzá a lőszertárolás esetében a hő- 
és páratartalmat meghatározott módon és időszakonként mérni és doku-
mentálni kell. Erre a célra alakulatunk ugyan azt a típusú mérőeszközt al-
kalmazza, mint a fent említett élelmezési szakterület. Ez nagyon szeren-
csés a logisztikai kiszolgálás szempontjából.  

Speciális fegyverzeti szakterülethez tartozik a radartechnika, az 
alakulat egyik legfontosabb szakterülete. Ez a szakterület napjainkban az 
egyik legszerencsésebb abból szempontból, hogy a jelenlegi, majdhogy-
nem recessziós időszak kellős közepén, ez a szakterület éppen a megúju-
lás folyamatát éli. A fejlődés és a fejlesztés mutatkozik meg a már meg-
épült és próbaüzemét folytató két – úgynevezett 3D-s – lokátorokon, 
hivatalos katonai megnevezése: Gerinc Radar Mérőpont (GRMP). Ez a 
technika már megfelel a XXI. századi NATO elvárásoknak. Ebből adó-
dóan az elkövetkező időszak egyik legmeghatározóbb társ-szakterülete 
lesz a mérésügyi szakterületnek. 

 

3D Radar állomás 

Lehet látni, tehát hogy milyen sokrétű, összetett a mérésügyi tevé-
kenység. Ezt a tevékenységet a mérésügyi beosztott tiszt(helyettes) látja 
el, amihez elengedhetetlen feltétel a „Mérőeszköz felügyelő”-i végzettség 
megléte. 
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A mérőeszköz felügyelő 

Katonai megfelelője a mérésügyi beosztott tiszt(helyettes). Ez a 
személy vagy személyek felelnek az adott egység mérőeszközeinek a hi-
telesítettségéért, kalibráltságáért, valamint a mérőeszközök teljes körű 
(logisztikai) biztosításáért, cseréjéért. Ez a beosztás igazából nem nagy 
távlatokra tekint vissza, önálló hagyományokkal nem nagyon rendelke-
zik. Mint ismert, eddig a „hitelesítési” tevékenységet a szakágak saját ha-
táskörben, önálló szervezésben és megoldásban, saját maguk végezték. A 
szakmai szükségesség azonban szinte kikényszerítette, majdhogynem 
minden területet átfogó tevékenység önálló területként történő kezelését. 
Ez természetesen magával hozta a szükséges szakmai adminisztrációt, 
képzést stb. is. 

Ennek megfelelően a valamikori MH ÖLTP Mérésügyi Alosztálya 
rendszerbe állított egy elektronikus nyilvántartórendszert, melynek tar-
talma az alábbi ábrán látható. 

 

Adatfelvitel az általános mérőeszköz nyilvántartó modulban 
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A mérésügyi segédlet céljai a következők: 

• Tisztázza a mérésügy jelenleg érvényes törvényi szabályozását és 
a hozzá tartozó honvédségi rendelkezéseket. 

• Információval szolgál a mérésügyi tisztek, tiszthelyettesek és 
megbízottak feladatairól. 

• A rendszeres mérésügyi ellenőrzések szempontjait előre megadja, 
hogy ezekre fel lehessen készülni. 

• A mérésügyi szervezetek elérhetőségeinek megadásával támogatja 
a szakmai kapcsolattartást. 

• Megkönnyíti és egységesíti a Mérésügyi nyilvántartás vezetését, 
és nagymértékben támogatja a rendszeres jelentések elkészítését 
is. 

A segédlet használatához minimális számítógép kezelői gyakorlat 
szükséges, mert egyszerű, könnyen használható kezelőfelülettel rendelke-
zik. A segédlet bármely, a honvédségnél használt, személyi számítógépen 
működtethető. 

Az egységes Mérőeszköz nyilvántartás kiadásának legfontosabb cél-
ja az, hogy a mérésügyi tisztek és megbízottak kapjanak egy olyan köny-
nyen kezelhető programot, amellyel – egy feltöltött törzsadatbázis segít-
ségével – jelentősen megkönnyíthetik a napi munkájukat, és egységes 
formában vezethetik a nyilvántartásukat a Magyar Honvédségen belül, 
valamint a jelentési kötelezettségükhöz a program rendezett adatokat 
szolgáltasson. 

4. A további fejlesztés alternatív lehetőségei 

Szükség lenne egy olyan rendszerre, ami gyors, pontos, és megfele-
lő szintre van helyezve benne az adatvédelem, adatbiztonság, valamint 
szükséges, hogy a kiépítése és üzemeltetése ne terhelje meg túlságosan a 
csapatokat. A logisztikában jól ismert 7M modell csak a gyors pontos és 
megfelelően védett információáramlással valósítható meg. A jelenlegi 
papír alapú jelentő-rendszer már régen túl nőtte magát, a számítástechni-
ka rohamos fejlődése lehetővé tette az informatikai rendszer fejlesztését. 

A mérésügy területén dolgozók gyakorlati tapasztalatokból tudják, 
hogy a jelenlegi „bürokratikus” tevékenység, amit végzünk, egyszerűb-
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ben hatékonyabban is működhetne, felgyorsult világunkhoz alkalmaz-
kodva operatívabb szakmai tevékenységet is produkálhatna.  

Ha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a valamikori MH ÖLTP 
Mérésügyi Alosztálya által kiadott nyilvántartó szoftver vélhetően nem 
hálózati felhasználásra lett tervezve, pedig tudjuk, hogy micsoda lehető-
ségek rejlenek a hálózatba kapcsolt számítógépekben. A számítógép-
hálózatok virágkorát éljük napjainkban is, gondoljunk csak az Internet, 
Intranet által nyújtott lehetőségekre, ezt kihasználva központi adatbázis 
üzemeltetésére nyílhatna lehetőség.  

Ebben az adatbázisban nyilván lehetne tartani a Magyar Honvéd-
ség összes mérőeszközének az eszköztörténetét, ami lekérdezhetővé is 
válna úgy speciális, mint általános szinten, valamint egyes célfeladatok 
időszakos elvégzéséhez sem kellene minden alakulatot ellátni ugyanaz-
zal az eszköztípussal. Ez az esetek többségében költség-hatékony lehet. 
Ezeket csak a rendkívül speciális esetekhez rendelt eszközök esetében 
célszerű alkalmazni. Lehet, hogy ez egy telepített eszköz esetében inkább 
érdemesebb a helyszínre utaztatni az alanyt, pl. gépjármű vizsgasorra a 
gépjárművet. Ez nem igaz olyan eszközökre, amely napi használatban 
van és a beszerzése sem túlzottan megterhelő. Gondoljunk itt élelmiszer 
mérlegre vagy vérnyomásmérőre.  

Előfordulhat olyan eset, hogy az alakulatok nem rendelkeznek in-
formációval a másik alakulat eszköz parkjáról. Így megeshet az, hogy az 
egyik alakulat rendelkezik egy menetíró (tachográf) hitelesítő eszközzel. 
A másik alakulat információ hiányában a gépjárműveinek a tachográf hi-
telesítését külsős céggel végezteti el. Ahelyett hogy ebből a központi 
adatbázisból lekérné azt, hogy egyáltalán létezik-e ilyen eszköz a rend-
szerben, és ha igen az hol van, melyik alakulatnál. Mivel ebben az adott 
esetben a tachográf hitelesítési periódusa 5 év, így ezért az adott informá-
ció, ha az nem digitális központi adatbázisban vannak letárolva, akkor 
azok könnyen feledésbe merülnek, még ha az nyilván is van tartva. A di-
gitális központi adatbázisnak ezen kívül még számtalan előnye létezik. 

Ilyen lehetőség az is, hogy az eszközök története folyamatosan 
könyvelt és nem kell így az adott mérőeszköz eszköztörténetét folyama-
tosan nyomon követni az adott alakulatnál és ebből adódóan a kalibrálás 
periódusidőket figyelemmel kísérni. A rendszer képes arra, hogy értesí-
tést küldjön a felhasználónak a mérőeszköz beszállítására a kalibráló la-
borba például e-mailben. Ezt a rendszert össze kell kapcsolni a raktár 
programmal. Megtudhatjuk, hogy egy alakulat adott eszköze éppen me-
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lyik felhasználónál van, vagy éppen raktárban található. Itt már kapcsoló-
dik a jogosultság és a döntéstámogató rendszer is.  

Jogosultság 

Ha a fenti esetet vesszük alapul, akkor erre a jogosultság kiosztást 
kell alkalmazni. Mert bizonyos esetben nem mindenkinek lehet joga tud-
ni, hogy adott eszköz éppen melyik felhasználónál van. Ehhez az infor-
mációhoz például csak az adott alakulat mérőeszköz-felügyelője, pa-
rancsnoka és a központi szakmai szerv vezetője férjen csak hozzá. Nem 
megengedhető az, hogy egy másik alakulat mérőeszköz-felügyelője hoz-
záférjen ehhez az információhoz. Azonban egyik megoldás hogy infor-
mációt ad a rendszer egy esetleges ilyen kérés érkezése esetében, de csak 
annyit hogy az eszköz adott időszakban használatban van, vagy nem. Az 
eszközzel kapcsolatos további információk (gyári szám, darabszám) nem 
kiadhatók. A másik lehetőség, hogy az igénylő alakulat mérőeszköz-
felügyelője megrendelőt küld a központi ellátó szervnek, hogy számára 
milyen eszközigény lépett fel. A központi adatbázisból információ adható 
a kérésre. 

Az az eset is előfordulhat, hogy a használt eszköz elromlik. Ekkor 
cserekészülékről, valamint a javításba adásáról kell gondoskodni, amit 
egy egyszerű jelentő modul beépítésével lehet megoldani, és ami elsődle-
ges prioritást élvez a többi befutó igénnyel szemben. A kezelőnek csak 
annyi dolga van, hogy megnyitja az adott modult és kitölti a megfelelő 
adatokkal az űrlapot, ami beérkezik a központba és az adott műveleti sor-
rend betartásával kiszolgálják a kérést. Akár ezt is lehet automatizálni. A 
rendszer egy kereső algoritmus felhasználásával kikeresi az adott eszköz 
csere készülékét, ha ez nincs meg a központi raktárban, akkor az alakula-
toknál keresi a szabadon (raktárban) lévő eszközöket. Ha talál, akkor be-
vonatja az adott eszközt az adott alakulattól, vagy helyszínre küldi átadás-
átvétel céljából az igénylő alakulat illetékesét. 

Az adatbázist, a fényképek mintájára, fel kell tölteni a mérőeszkö-
zök tulajdonságaival, úgy, mint mérési alkalmazhatóság, mérési pontos-
ság, mérési terület, stb., és ez alapján lehet benne keresni. Keresés ese-
tén, ha a felhasználónak nincs információja arról, hogy a méréséhez 
milyen típusú eszközre lenne szüksége, akkor meg kell adni a mérés faj-
táját, és ez alapján lehet szűkíteni a keresést. Megfelelő algoritmus al-
kalmazásával, az eszközök közül tud válogatni, ami a számára a legmeg-
felelőbb. 
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Egy mérőeszköz adatai 

A lehetőségek 

A bemutatott rendszernek az Internet már kiépített infrastruktúráját 
kellene használnia, vezetékes, rádiófrekvenciás, vagy műholdas adatátvi-
tellel megvalósítva azt.  

A mérésügy, mint minden más szakterület, igényli a pontos terve-
zést, viszont a gyors helyzetmegoldást is készség szintűre kell fejleszteni. 

Ha megfelelő és elérhető adatbázissal rendelkezik a szakterület veze-
tője, dolgozója, akkor pontos tervezést, végrehajtást tud megvalósítani. 
Ezért szükségszerű egy olyan központi adatbázis létrehozása, melyben 
minden általános mérőeszköz típus, gyáriszám, szerint nyilván van tartva, 
valamint rendelkezik az adott mérőeszköz eszköztörténetének a nyilván-
tartásával, és azt egy megfelelő elektronikus rendszeren a rendszerben 
dolgozók megkaphatják a munkájukhoz szükséges adatokat.  

A rendszerrel szemben támasztott követelmények 

Szükség van egy jelentő rendszerre, amely számítógépes összekötte-
tésben van az arra hívatott magasabb szerv vezetőjével (MH ÖHP mé-
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résügyi főtiszt), a kiszolgálást megtervező megszervező logisztikai szer-
vezettel (MH LEK mérésügyi részleg), a központi raktár és kalibráló-
laborral (MH MÉB) és a végfelhasználó csapatokkal (jelen esetben MH 
54. LTEE). 

De az a tény sem elhanyagolható, hogy Ezredünk több helyőrségben 
van jelen, mint az elején kibontásra került, kihelyezett radarszázadok 
üzemelnek szerte az országban. Ezeknek az alegységeknek a mérésügyi 
logisztikai biztosítása az Ezredtörzs Logisztikai Főnökségén keresztül 
történik. Figyelembe kell venni azt a szigorú tényt, hogy a Honvédségnél 
szolgálati út működik, így a kiszolgálási és utaltsági rendet mindig és 
mindenkor be kell tartani és tartatni. 

Szükség van továbbá egy központi adatbázisra, amit a megfelelő 
jogosultággal az összes felhasználó számára elérhetővé kell tenni, a sa-
ját szintjenek megfelelő adatszolgáltatással. A tervezéshez elengedhetet-
len az, hogy a tervezéseket végzők pontos naprakész információkat kap-
hassanak az adott mérőeszközökről. Minél pontosabb a tervezés annál 
költséghatékonyabb az anyaggazdálkodás. Ez a szempont nem elhanya-
golandó. 

Ezeknek az informatikai rendszereknek természetesen hardver ol-
dalról is felmerül igénye. Sajnos a Honvédség elektronikai szolgálata 
nem tud megfelelő mennyiségben, a kor kihívásainak és színvonalának 
megfelelő számítástechnikai eszközt biztosítani minden felhasználó szá-
mára.  

Felmerül az igény megfelelően kiképzett, és felkészített felhaszná-
lókra is.  

Szükség van egy olyan kezelő felülettel működő szoftverre is, amely 
egyszerű, könnyen kezelhető. 

Ennek a rendszernek integrálhatónak kell lennie más, a Honvédség-
ben már alkalmazott rendszerekbe. Ilyen például az „új Eszköz prog-
ram”, amivel az analitikus nyilvántartást vezetik. Vagy a „KGIR” rend-
szer, ami a pénzügyi és személyügyi számítógépes rendszer. Továbbá 
nem elhanyagolandó a még csak elméleti síkon létező „LGIR” logiszti-
kai jelentő rendszer, amelynek a megvalósulása a jövőben várható. 
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A rendelkezésre álló eszközök, jövőbeni lehetőségek egy változata: 

• A Honvédség rendelkezik önálló informatikai hálózattal, ami fo-
lyamatos fejlesztés alatt van.  

• A közeljövőben megvalósítandó feladat a meglévő Novell rend-
szert Windows 2k3 Server-re cserélni. 

• A Honvédség rendelkezik saját belső levelező rendszerekkel, úgy-
mint a GroupWise illetve az MS Outlook. Ezen rendszerek hátrá-
nya az, hogy jelenleg nagyon lassúak, és nem alkalmasak a gyors, 
nagymennyiségű adat továbbítására, valamint nincsenek ellátva az 
alakulatok mindegyike a fent említett rendszerekkel. 

• A Honvédség rendelkezik egy Mérőeszköz nyilvántartó szoftver-
rel. Ez hívatott az alakulatoknál szolgáló mérésügyi megbízott 
munkáját segíteni oly módon, hogy egy előre, a Honvédségnél lévő 
mérőeszközök adataival feltöltött adatbázist használ. 

• Továbbá rendelkezik megfelelő szinten kiképzett állománnyal, akik 
a számítástechnikai eszközöket készségszinten tudják használni. 

A Mérésügyi Bázison folyamatban van egy vonalkódos nyilvántartó 
rendszer kiépítése, és a továbbiakban ezt kellene folyamatosan továbbfej-
leszteni. Ezt a rendszert továbbgondolva, nem szabad itt leállni, és „meg-
pihenni”. A jelenlegi technikai fejlődés olyan eszközöket, rendszereket 
adott a kezünkbe, melyeket vétek lenne nem használni. Gondolunk itt az 
adatátvitelt megvalósító VPN (Virtual Private Network) technológiára, 
a titkosítást megvalósító RSA és PGP algoritmusokra, a biztonságot nö-
velő token vagy USB token alkalmazására, valamint a papírmentes iroda 
gyors ügyintézését elősegítő elektronikus aláírásra, továbbá a már említett 
vonalkód rendszer továbbfejlesztésére, az RFID (Radio Frequency 
IDentification) alkalmazására. 
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Kiszolgáló-kiszolgáló VPN kapcsolat 

A Workflow technika alkalmazása, amely részben már a rendelke-
zésünkre áll, – a GroupWise már rendszerben van a Honvédségnél – és 
ezzel ki lehetne váltani a hagyományos lassú és nehézkes ügyviteli 
rendszerünket. Ennek a technikának az alkalmazásával, a sokszor napo-
kig tartó ügyiratvándorlást, akár néhány órányira lehetne csökkenteni. 
Persze ennek a feltétele a papírmentes iroda. 

A mai felgyorsult világunkban nem csak a piac szereplőinek kell 
gyorsan reagálni, hanem egy olyan szervezetnek is, mint a Magyar Hon-
védség. Itt persze meg lehet említeni azt a gyorsreagálású képességünket, 
ami konfliktus esetén rendelkezésre áll, és aminek szerves része a komp-
lex logisztika is. Ezért van szükség egy olyan VIIR (Vállalati Integrált 
Irányítási Rendszer) bevezetésére, amely magában foglalja mindazon, 
már létező, és a jövőben kialakítandó rendszerek moduláris összekapcso-
lását, amelybe egy megfelelő döntéstámogató rendszer is be van integ-
rálva.  
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Az OMH által használt Vállalati integrált informatikai rendszer 

5. Ügymenet lehetséges változata korszerű informatikai  
eszközök alkalmazásával (példával) 

Meghibásodás történik az egyik kihelyezett radarszázadnál, egy 
mérőeszköz pótlása, valamint a meghibásodott eszköz javítása szüksé-
ges. A szolgálati út betartásával, az eszköz használója jelenti a század 
mérésügyi megbízottjának, melynek módja lehet személyesen, írásban 
(papíron, fax, elektronikus levél), vagy telefonon. Ezt a jelentést a megbí-
zott fogadja, ha nyomtatott formátumú, akkor iktatja az erre a célra fel-
fektetet gyűjtőben, ha egyéb úton veszi a jelentést, akkor az erre a célra 
rendszeresített „Adott parancsok, vett jelentések” c. okmányban rögzíti, 
valamint a „Mérésügyi segédlet” c. program mintájára készített ERP 
(Enterprise Resource Planning) modulban a mérőeszközhöz tartozó in-
formációs adattárba ezt a tényt rögzíti.  

A rendszer amellett, hogy a központi adatbázisban a meghibásodás 
tényét rögzítette (MH LEK), automatikusan felajánlja hogy talált a szá-
zad raktárban cserekészüléket, egyben elkészíti az elektronikus utalványt 
a bevonásra. A megbízott a lehetőséget elfogadva engedélyezi a cserét. 
Ekkor a rendszer automatikusan elkészíti az elektronikus utalványt. Ami-
kor a bevonás, vagy a csere megtörtént akkor az elektronikus utalványt 
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„aláírja” az átadó és az átvevő. Ez elektronikus aláírással vagy (USB) 
token segítségével történik. Ekkor az utalvány feldolgozása megtörténik, 
vagyis a fogyatékolás és növedékelés végrehajtódik automatikusan.  

Hagyományos és ERP rendszerek 

Hagyományos ERP 

Sziget Integráltság 

Kevés együttműködés Együttműködő részek 

Sokféle adatbázis Közös adatbázis 

Nehézkes fejlesztés Bővíthetőség 

Hagyományos és ERP rendszerek összehasonlítása 

Ha a századnál nincs cserekészülék, akkor a rendszer jelenti ezt az 
ezred mérésügyi beosztottjának. A mérésügyi beosztottnál a rendszer 
szintén jelzi, hogy van-e az ezred raktárban cserekészülék, és felajánlja a 
cserét, illetve az ezred más századainak a raktárában van-e cserekészülék. 
Miután a mérésügyi beosztott ezt elfogadta, azzal automatikusan elkészül 
az elektronikus utalvány.  

A jelentés mindenképp továbbítódik az MH ÖHP mérésügyi főtiszt-
jének, aki utasítja az MH LEK mérésügyi részlegét, hogy a meghibáso-
dott eszközt a MH MÉB javítókapacitásának megfelelően ütemezze be 
javításra, valamint hogyha az ezred nem tudja megoldani a cserét, akkor 
az MH MÉB központi készletéből oldja meg azt, vagy más alakulatok 
raktári készletét megvizsgálva intézkedjen a kölcsönkészülék kiadására. 
Egyben elkészül a „központi” utalvány, amely a fent említett módon tör-
ténik a hitelesítése, feldolgozása. 

Látható, hogy mennyivel egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb 
ez a rendszer, mint a jelenlegi „papír alapú” jelentő rendszer. Természe-
tesen az alakulat parancsnokok tájékoztatásként megkapják az őket érintő 
információkat, és ha kell bele is tudnak avatkozni a rendszerbe. Ezenkí-
vül a rendszert olyan kidolgozása lenne célszerű, ha a jelentés beérkezé-
sét követő bizonyos időn belül az adott szintű vezető nem reagál a jelen-
tésre, akkor a rendszer „egyel magasabb” szintre utalja tovább a 
jelentést. Például, az alakulat mérésügyi beosztottjának akadályoztatása 
esetén a közvetlen vezetője – jelen esetben a logisztikai főnök – hatáskö-
rébe kerül át a döntés joga. Így a rendszer működését és az információ-
áramlást biztosítottnak vehetjük. 
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Ügymenet korszerű informatikai eszközök alkalmazásával 

A mérőeszköz törzskönyv 

Minden mérőeszköznek rendelkeznie kell a Mérésügyi Bázis vagy a 
jogelőd szervezetek által kiállított törzskönyvvel. Ebben van rögzítve az 
eszköz minden fontos paramétere. Úgy, mint tartozéklista, kalibrálást 
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igazoló bejegyzés, mérési tulajdonságai stb. Ez a rendszer is mint min-
den más, megérett a modernizációra. Ezért Magyar Honvédség a vonal-
kód rendszer bevezetését tűzte ki célul. Ennek a rendszernek a célja, hogy 
minden eszközt ellátni egy vonalkóddal, és ezzel megoldhatóvá válik az 
azonosítás, illetve az eszköz életútjának egy adatbázisban történő rögzíté-
se. Ez önmagában nagyon jó. De ha azt vesszük, hogy ennek a rendszer-
nek a kiépítése csak a Mérésügyi Bázist érinti, akkor azt látjuk, hogy a 
rendszer előnyeit csak a Bázis tudja kihasználni. Itt megint megjelenik a 
központi adatbázis alakulat szintű elérhetőségének a hiánya. A rendszer 
kiépítésének költségeinek a tükrében választ kapunk a problémára.  

Elektronikus törzskönyv 

Hosszútávon, jobb megoldást jelentene az RFID alkalmazása. Töb-
bek között magában hordozná az elektronikus törzskönyvet, bárhol – az 
adatbázistól függetlenül – megtekinthető lenne megfelelő olvasóegység-
gel az eszközről leolvasva. Automatikusan rögzítené az életútjában bekö-
vetkezett változásokat. Például javítás esetén, a hibakódot, a javítás idő-
pontját, és azt is egy azonosító segítségével, hogy ki végezte a javítást. 
Továbbá, kalibrálás esetén a kalibrálást végző személy azonosítóját, a ka-
librálás helyét, idejét, a kalibrálási értékeket. De számtalan a lehetőség ar-
ra, hogy mi mindent rögzíthetne ez a rendszer. Az adatok kiolvasásához, 
pedig nem kellene egy optikai olvasó, vagy a kódsor be billentyűzése. Az 
adat visszanyerésére elegendő egy RFID rádióadó-vevő, ami több méter 
távolságból is tudja azonosítani a kívánt eszközt, valamint azonnal meg-
jeleníthetőek a kívánt adatok az „elektronikus törzskönyvéből”. Így pél-
dául az évenkénti kötelező leltározás időtartamát is a töredékére lehetne 
csökkenteni, ezzel is rengeteg időt, energiát lehetne megtakarítva.  

Szolgáltatás vásárlása 

Az MH 54. Légtérellenőrző Ezred Veszprém is, mint minden más 
gazdálkodó szervezet, igénybe veszi a gazdasági szereplők által nyújtott 
különböző szolgáltatásokat, gondolok itt különböző javításokra, karban-
tartásokra, bevizsgálásokra. Ezeknek a kifizetése számla, útján történik 
átutalással. A következőkben az elektronikus adatcsere rendszerére épü-
lő ügymeneti struktúra kerül bemutatásra. 
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A hagyományos rendszer gyenge pontjai a következők: 

• A szolgáltatás végrehajtásának igazolása, olvashatatlan aláírás ese-
tén nem megállapítható. 

• Sok idő telik el a számla megérkezéséig. 

• A számla téves kézbesítése. 

• Az egész folyamat „egy darab papír” illetékestől illetékesig történő 
„hordozásáról” szól. 

Korszerű EDI (Elektronic Data Interchange) alkalmazása 

A rendszer az EDI alkalmazására épül. Vagyis feltételezzük, hogy 
az adott szolgáltató már rendelkezik egy olyan modern, a piaci fennmara-
dásához elengedhetetlen rendszerrel, mint az EDI. 

Ennek alapján a szolgáltatás végrehajtását igazoló elektronikus 
munkalapot az arra illetékes személy hitelesíti, valamilyen azonosító esz-
közzel (token, elektronikus aláírás stb.). Ezzel elindítható a számla készí-
tésének folyamata, akár automatikusan is. A számla a megfelelő elektro-
nikus csatornán az EDI rendszerben beérkezik az alakulathoz. A 
munkalap elektronikus hitelesítője alapján rögtön eldönthető, hogy a 
számla kifizetése melyik szakág keretéből történik, és azonnal annak a 
szakág-vezetőnek a munkaállomásán jelenik meg a számla. Amikor ezt a 
számlát hitelesíti a szakág-vezető akkor az elektronikus „Költségvetési-
keret nyilvántartóban” ez az összeg kifizetésre előjegyzésbe kerül. Ha az 
engedélyezési keret túllépi az adott szakterület hatáskörét, akkor ezután 
megjelenik a számla a logisztikai főnök munkaállomásán, aki a kifizetést 
jóváhagyja. Innen tovább kerül a Pénzügyi Referatúra munkaállomására, 
ahol besorolásra és könyvelésre kerül a tétel, valamint a banki átutalás 
engedélyezése megtörténik. Visszaigazolást kap erről a szakág-vezető, 
valamint a kifizetés előjegyzése realizálódik.  
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A számla kifizetésének menete a EDI alkalmazása esetén 

Az EDI rendszer előnyei: 

• automatikus. 

• azonosíthatóak a folyamat résztvevői. 

• a folyamat nyomon követhető a folyamat résztvevői számára. 

• bármely résztvevő, aki akadályoztatva van a részfolyamat elvég-
zésében az kiváltásra kerül az egyel magasabb szintű vezetője ál-
tal, így biztosítva a folytonosságot. 

• fizetési határidő túllépése esetén egyértelműen megállapítható a 
felelősség. 

A fentiek a katonai szervezetnél végzett elemzések és szakmai kon-
zultációk eredménye alapján kerültek, nem a teljesség igénye nélkül 
összegzésre. Véleményünk szerint a mérésügy az a terület, ahol a „bei-
degződések” jobban kiválthatóak, az új rendszereket már az önálló 
szakterületiségnek és az elérhető legmodernebb alkalmazásnak megfele-
lően próbáljuk telepíteni és működtetni. A másik tény az, hogy ez a terü-
let van és lesz mindig a legközelebb a kapcsolódó és alapul szolgáló esz-
közrendszerekhez. Az alakulat sajátos helyzeténél fogva mely szerint a 
„műszerezettség és az elektronizálás” az átlagosnál nagyobb – az e körbe 
tartozó és résztvevő állomány részére elsőrendűvé vált a képzések és az 
önképzések, a szakmai minél szélesebb látókör egyéni indíttatás szerint is 
való bővítése és folyamatos fenntartása.  

A sötét szemüvegen keresztül látott világunkban nincs jövőképünk, 
ellenben mindez nem befolyásolja azt a tényt, hogy jövőnk bekövetkezik, 
de hogy milyen lesz, az már valóban rajtunk múlik. Tisztában kell lenni 
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azzal a ténnyel, hogy a jövő nem a jelen kényszerpályája, hanem jelen-
tős mértékben a mi víziónktól függ. Az Európai Unióban a tudásköz-
pontú társadalom lehet az egyetlen optimális jövőmodell. 
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