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Metrológia és EURAMET
 A metrológia a méréssel foglalkozó tudomány és az idetartozó ismeretek alkalmazása. A 

metrológiai szervezeteknek a legmagasabb mérési szabványok visszakövetési 
rendszeréhez való jelentős hozzájárulása biztosítja a mérési eredmények iránti bizalmat. 

 Világszinten öt regionális metrológiai szervezet tartja fenn a szabványos egységek 
visszakövetési rendszerét azáltal, hogy állandó összehasonlításokat végeznek az 1875-ben 
megállapodottaknak megfelelően.

 Nemzeti metrológiai intézetek és 37 európai országból kijelölt intézetek alapították meg 
2007-ben az EURAMET e.V-t együtt az első európai metrológiai kutatási programmal.

A folyamatban levő európai metrológiai kutatási program (EMKP)
 Hét éves tartama alatt az EMKP több mint 120 kutatási projektet fog finanszírozni (340 

millió euró) és hozzávetőlegesen 330 kutatónak fog ösztöndíjat biztosítani az alábbi 
területeken:

 Az egészségügy területén a metrológia javítja az egészségügyi ellátást (pl. a betegségek 
korábbi diagnosztizálásával) és a betegek védelmét (pl. a sugárzástól), valamint 
előmozdítja az egészségügyhöz kapcsolódó európai iparágak és szolgáltatások 
versenyképességét.

 Az energia területén a metrológia támogatja az intelligens villamosenergia-hálózat sikeres 
megvalósítását Európában vagy javítja a hagyományos erőművek hatékonyságát, ami 
jelentős hatással van az energiafogyasztás és a kibocsátások csökkentésére.

 A környezetvédelem területén a metrológia kezeli az egységes műholdas méréseket, 
amelyek lehetővé teszik a más forrásokból gyűjtött adatokkal való összehasonlítást. A 
sótartalomra vonatkozó mérések lehetővé teszik a tudósok számára az óceánok áramlási 
mintáinak jobb megértését.

Az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” elnevezésű új program 
(EMPIR)

 A kutatóprogramok mindig növelték az európai országok közötti együttműködést. Az 
EMPIR-ben 28 ország vesz részt, közülük 23 uniós és 5 nem uniós ország.

 A választott témák: alapkutatás, nagy kihívások az energia területén, környezetvédelem, 
egészségügy, ipar és innováció, szabványosítás és kapacitásépítés.

 Az EMPIR célja az ipar kihasználtságának növelése és a szabványosítás javítása, valamint 
egy fenntartható és integrált európai metrológiai környezet megerősítése.

 Az EMPIR számára 600 millió euró költségvetést javasoltak. Az Európai Bizottság 
hozzájárulásából 90 millió euró/t (a bizottsági hozzájárulás 30%-a) nem metrológiai 
intézetek számára tartanak fenn. A tagállamok vállalják a program végrehajtásának 
kifizetését és megvalósítását (30 millió euró készpénzfizetéssel).



További tájékoztatásért keresse az EURAMET elnökét, Dr. Kamal Hossaint (National 
Physical Laboratory, Egyesült Királyság) az alábbi telefonszámon: +44 20 8943 6024 vagy e-
mailen: chairperson@euramet.org, illetve látogasson el az EURAMET honlapjára: 
www.euramet.org.


