
Az ismeretkör:   Önálló tárgy 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 3 

Tantárgyai: 1) Sugárvédelem és radioökológia, 

 

 

Tantárgy neve: Sugárvédelem és radioökológia Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 24 óra előadás / 12 óra gyakorlat, összesen 36 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): évközi jegy (írásbeli beadandó) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye:  MK_U.2.08.konz.terem 

Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás: 

A tárgy keretében megismerkednek az anyag szerkezetével, a radioaktív bomlás törvényeivel és a r 
Részecskesugárzásokkal, valamint a sugárzás és az anyaggal kölcsönhatásaival, és a mérési módszerekkel. 
Betekintés kapnak az ionizáló sugárzások dozimetriájába és a sugárvédelemi alapelvekbe, valamint a 
törvényi háttérbe. Megismerik a természetes környezeti radioaktivitás jelenségét, azon belül külön 
részletességgel a radon, a radiokarbon jelentőségét. Betekintés nyernek a mesterséges radioaktivitás 
körébe: az atomreaktorok hatásaiba, azok üzemi és baleseti kibocsátásainak témakörébe, különös 
tekintettel a Paksi Atomerőmű esetében. Megismerkednek a radioaktív hulladékok elhelyezési módszerei 
és azok környezeti hatásaival, valamint a szénerőművek radioaktív kibocsátásaival és hulladékainak 
sugárvédelmi vonatkozásaival. Áttekintést kapnak a Nukleáris medicina, sugárterápia és a radio-
farmakonok terápiás alkalmazásairól és azok sugárvédelmi vonatkozásairól. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Dr. Somlai János: Sugárvédelem. Környezetmérnöki Tudástár14. kötet. Sorozat szerkesztő: Dr. 

Domokos Endre. 2. javított kiadás – 2011. Veszprém, Pannon Egyetem – Környezetmérnöki 
Intézet. Elérhető elektronikusan a http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/14-
sugvedelem.pdf honlapon. 

- Dr. Kiss Á.Z. (szerk.): Fejezetek a környezetfizikából (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2003 

Ajánlott irodalom: 
- Köteles Gy. (szerk.): Sugáregészségtan (Budapest, Medicina, 2002) 
- Raics P., Sükösd Cs.: Atommag- és részecskefizika. VI. fejezet „A fizika alapjai” c. tankönyv 

(Alkotószerkesztők: Erostyák J., Litz J., Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2003), 635-684 o. 
megfelelő részei 

- Nagy L.Gy., N.László K.: Radiokémia és izotóptechnika. Egyetemi tankönyv megfelelő fejezetei 
(Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000). 

- Virágh E., Pálmai Gy.: Atomtechnika és környezetvédelem.  (BME Mérnöktovábbképző Int., Bp. 
1992.) 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Átfogóan ismeri a környezeti és mesterséges eredetű sugárzás forrásait és hatásait. 
- Átfogóan ismeri a mérési módszereit, a dozimetriai alapelveket és szabályozást, illetve a törvényi 
szabályozást. 



- Ismeri a főbb sugárvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, 
műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését. 
- Ismeri a radioaktív hulladékok elhelyezésének módszereit, problémáit és környezeti hatásait. 
- Ismeri a nukleáris medicina, sugárterápia és a radio-farmakonok terápiás alkalmazásait és azok 
sugárvédelmi vonatkozásait. 

b) képességei 
- Képes a sugárvédelemmel kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok 
összeállításában történő részvételre.  
- Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő 
részvételre. 
- Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a 
kárelhárításban való részvételre. 
- Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni. 
- Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában. 

c) attitűd 
- Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen 
tartsa. 
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 
- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 
együttműködésre. 

d) autonómiája és felelőssége 
-Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 
technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat  
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a 
környezetvédelmi szakmai munkát 

 

Tantárgy felelőse:  Dr. Molnár Mihály, PhD, tudományos főmunkatárs 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  Dr. Csige István, tanszékvezető egyetemi tanár, DE TTK Fizika Int., 
vendég előadó 

 

  



Tantárgy neve: Sugárvédelem és radioökológia Tantárgy kódja: MK3SGROK03KX17 

Kredit: 3 Követelmény: évközi jegy Tanszék:  
Környezetmérnöki 
Tanszék Óraszám: 2/1 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Mihály Tantárgy oktatói:  Dr. Molnár Mihály 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Az anyag szerkezete. A radioaktív bomlás törvényei. 

Részecskesugárzások. 

Üzemlátogatás a Paksi 
Atomerőműben (tömbösített 
gyakorlat) 

2.  A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A sugárzások mérési 

módszerei. 

3.  Ionizáló sugárzások dozimetriája. Sugárvédelemi alapelvek. 

Törvényi háttér 

4.  Természetes környezeti radioaktivitás. 

5.  Radon a környezetben. Mérés, megelőzés, mentesítés. 

6.  Radiokarbon a környezetben. Környezetvédelmi alkalmazások. 

7.  Első rajzhét 

8.  Mesterséges radioaktivitás: Atomreaktorok. Üzemi kibocsátás. 

Üzemlátogatás az 
Atommagkutató Intézetben 
(tömbösített gyakorlat) 

9.  Nukleáris balesetek. Környezeti hatásaik és kezelésük. 

10.  A PA Rt környezetvédelmi tevékenysége. Társadalmi 

megítélés. 

11.  Radioaktív hulladékok elhelyezési módszerei és környezeti 

hatásaik.  

12.  Szénerőművek radioaktív kibocsátása, TENORM anyagok. 

13.  Nukleáris medicina. Sugárterápia. Radiofarmakonok terápiás 

alkalmazásai. 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: Kötelező részvétel a tömbösített gyakorlatokon. 

 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: Írásbeli beadandó házidolgozat alapján 
évközi jegy. 

 

 


