
MKEH – BFKH

Nagyné Szilágyi Zsófia
főosztályvezető

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 



• Az MKEH felépítése

• Az MKEH Metrológiai Hatóság feladatai

• A hatósági feladatok központosítása

• Az MKEH szervezeti egységeinek átalakulása és azok 
beillesztése a Budapest Főváros Kormányhivatalába 

• A BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

• Minőségbiztosítás

Tartalom



Az MKEH felépítése

Öt hatóság

Metrológiai 
Hatóság

Három 
osztály



Az MKEH alapfeladatait a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
határozta meg, kijelölte mint mérésügyi hatóságot, valamint
felügyeletével az iparügyért felelős minisztert bízta meg.

Az MKEH Metrológiai 
Hatóság feladatai I.

Hatósági feladatok:
• mérőeszköz és szerencsejáték tekintetében hitelesítési engedélykérelem, 

közösségi típusjóváhagyási engedélykérelem elbírálása,

• zajszintmérők, az E1, E2, F1 pontosságú súlyok, a sűrűségmérő eszközök 
hitelesítése - az areométerek kivételével,

• a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi 
szennyezettségmérők és a légzési alkoholmérők hitelesítése,

• hitelesítést helyettesítő minősítő laborok (szervezetek) engedélyezésével és 
ellenőrzésével kapcsolatos mérésügyi eljárások.

...



Az MKEH Metrológiai 
Hatóság feladatai II.

Egyéb feladatok:

• országos etalonok fenntartása, nemzetközi összehasonlítása, leszármaztatás 

• nemzetközi szervezetekben való képviselet: BIPM, EURAMET,OIML, 
WELMEC, DUNAMET

• jogszabályalkotásban való részvétel

• közreműködés a mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok  szakmai 
irányításában, felügyeleti ellenőrzésében ...

A Metrológiai Hatóság ezen kívül ellátta a mérésügyről szóló 1991.
évi XLV. törvény 4.§-ban felsorolt nem hatósági állami mérésügyi
feladatokat, és a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4)
bekezdésében részletezett szakmai irányítási feladatokat.



A hatósági feladatok 
központosítása I.

Ellenérvek:

• Az etalonok fenntartása nem hatósági
feladat, de a hatósági hitelesítésekhez az
országos etalonok vagy azok
részegységei használatosak,

Az elmúlt években felmerült a hatósági és nem hatósági
tevékenységek szétválasztása.

• A személyi feltételek nem adottak, mert
ugyanazok végzik a tudományos és a
törvényes metrológiát is (alacsony
létszám) Az aktivitás ET-19

etalon részegysége  



A hatósági feladatok 
központosítása II.

Ellenérvek (folyt.):

• Ugyanazok a magasan képzett, nagy
tapasztalatú metrológusok képviselik
hazánkat a tudományos (BIPM,
EURAMET) és a törvényes (OIML,
WELMEC) metrológiai szervezetekben



Az MKEH beolvadása a 
BFKH-ba I.

• A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) mérésügyi
hatóságként való kijelölését és feladatainak meghatározását a
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet határozta meg.

• A BFKF 2017. január 1-je óta az
MKEH teljes körű jogutódja,
annak összes tevékenységét
átvette.

• A jogutóddal történő megszűnés
egyben szervezeti változásokat
is jelentett.



Az MKEH beolvadása a 
BFKH-ba II.

• Az MKEH BFKH-ba történő integrálása mellett más, addig
önálló intézmények is betagozódtak. Ez a folyamat minden
dokumentum (SZMSZ, ügyrend, eljárások, elérhetőségek, stb.)
újrafogalmazását tették szükségessé.

• Az integrálódás hosszú és sok konzultációt igénylő folyamat.

• A számos szakmai információt 
tartalmazó MKEH honlap továbbra 
is elérhető, megújítása 
folyamatban van (www.mkeh.gov.hu).  



Szervezeti átalakulás I.

• A funkcionális főosztályok
személyi állománya bein-
tegrálódott a BFKH megfelelő
szervezeti egységeibe.

• Néhány vezető pozíció
megszüntetésre került.

• Létrejött a Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Fő-
osztály.

• Megalakult a Metrológiai és
Műszaki Felügyeleti Főosztály



Szervezeti átalakulás II.

• BFKH szervezeti séma

• Kormánymegbízott
(Dr. György István)

• Főigazgató

• Metrológiai és Műszaki
Felügyeleti Főosztály
(főosztályvezető: Nagyné
Szilágyi Zsófia)

• Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemes-
fémvizsgálati Főosztály
(főosztályvezető: Katócs
Péter)

• Kerületi Kormányhivatalok



A Metrológiai és Műszaki 
Felügyeleti Főosztály

BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztálya öt osztályt
foglal magába:

• Műszaki Felügyeleti Osztály, ov: Pethő Sándor

• Piacfelügyeleti Osztály, ov: Kapitány Mária

• Mechanikai Mérések Osztály, ov: Kálóczi László
főosztályvezető helyettes

• Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály, ov:
Szűcs László

• Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések
Osztály, ov: Gál Péter



Minőségbiztosítás

• A nemzetközi és hazai elismerés elengedhetetlen része a
minőségbiztosítási rendszer működtetése. Az MKEH szervezeti
felépítésének része volt a minőségbiztosítási vezető által
irányított rendszer.

• A BFKH átvette az MKEH minőségbiztosítási rendszerét,
amelynek szervezeti felépítése:



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


