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Vezetői összefoglaló 

 

 

 Az idei első félévi munkánk fő célja volt az 50 éves Budapesti Kutatóreaktor 

jubileumának publikációs méltatása, kutatási eredményeinek bemutatása, újságírók 

megszervezése a kutatóreaktor csoportos meglátogatására. E célból február 25-én Gadó János 

adott tájékoztatót az  intézmény történetéről, majd március 25-én részt vett szakosztályunk az 

AEKI ünnepségén a Magyar Tudományos Akadémián. Ezt követően április 15-én népes 

újságírócsoporttal meglátogattuk az AEKI-t és a kutatóreaktort. 

 Másik fontos témánk volt a nukleáris ipart, energetikát tudományosan népszerűsítő 

más társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, munkájuk publikussá tétele és 

természetesen a tapasztalatcsere is.  

 

 Abból indultunk ki, hogy bár az atomerőmű lakossági elfogadottsága nálunk példásan 

magas, az emberek a sajtóban, a közéletben igen sok tudománytalan, hibás véleménnyel 

találkoznak ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy a civil szervezetek is, nem hivatásos 

szempontból adjanak felvilágosítást a nukleáris ügyekben. Erre felkészítve az újságírókat, 

számukra továbbképzést szerveztünk április 15-én a Magyar Nukleáris Társaság, és a FINE 

bevonásával, valamint június 9-én találkozót szerveztünk a WiN Magyarország szervezet 

elnökével. Mindkét alkalommal a közönség kérdéseire és az azokra adott hiteles válaszokra 

tekintettel igen gazdag információs anyaghoz juthattak az újságírók. Ugyanezen célból 

vettünk részt több alkalommal a Merlin-előadásokon is. 

 

 A szakosztály munkájában idén is 30-35 szakújságíró vett részt, rajtuk kívül 

meghívtuk az OHA, az OKF munkatársait is, a közvélemény tájékoztatásáról a mellékletben 

közölt publikációk számolnak be. 
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B E S Z Á M O L Ó 

a Szakosztály elvégzett munkájáról 

2009 január - június. 

 

 

Előadás az 50 éves kutatóreaktorról 

 

 Február 25-én Szakosztályunkat Gadó János, az AEKI igazgatója tájékoztatta az 50 

éves Budapesti Kutatóreaktorról. A legfontosabb információ az volt, hogy a reaktort már két 

alkalommal is átfogóan korszerűsítették, aminek köszönhetően teljesítménye a kezdeti 2 MW-

ről 10 MW-ra emelkedett. A reaktor az alap és alkalmazott kutatásokhoz nagy fluxusú 

neutronforrásként szolgál, jelenleg is magyar és külföldi kutatóintézetek, egyetemek veszik 

igénybe. Fő kutatási terület az anyagvizsgálat, ebben az Európai Unió is jelentős kutatói időt 

vesz igénybe. Körülötte olyan anyagvizsgálati eljárások alkalmazhatók, mint a kisszögű 

neutronszórás, a neutron-radiográfia, a promt-gamma aktivációs analitika és a 

neutrondiffrakció. 

 A reaktort szolgáltató jelleggel is hasznosítják: radioaktív izotópok, szerkezeti 

anyagok besugárzása tartozik e tárgykörbe. De ide sorolható, hogy az itt létrejött óriási 

szaktudás és biztonsági kultúra a reaktort, s természetesen az AEKI-t  a Paksi Atomerőmű 

tudományos bázisintézményévé, az OAH szakértő intézményévé avatta. Itt végezték el többek 

között bizonyos üzemzavarok elemzését, vizsgálták a fűtőelem kazettákban zajló keveredési 

folyamatokat, részt vettek az OAH CERTA VITA információs rendszer felújításában, s ma 

már az AEKI részt vehet a negyedik generációs atomerőművek kifejlesztésében, de 

bekapcsolódhatott a magfúziós erőművek kutatásába is.  
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Ünnepi ülés a BKR jubileumáról 

 

 Március 25-én, ötven évvel a Budapesti Kutatóreaktor üzembe helyezése után ünnepi 

ülésen vett részt a Szakosztály a Magyar Tudományos Akadémián. A megemlékezés tükrözte, 

hogy az AEKI és a BKR milyen magas hazai és nemzetközi tudományos rangot vívott ki a 

félévszázados tevékenységével, s egyben a legmagasabb hazai tudományos körök 

megbecsülését is. Az ünnepséget Pálinkás József, MTA elnök nyitotta meg, majd Molnár 

Károly és Molnár Csaba miniszteri köszöntései következtek. A BKR 50 évéről Gadó János 

igazgató beszélt, majd Pál Lénárd és Mezei Ferenc akadémikusok idézték fel a kezdeteket, 

utóbbi bővebben a neutronfizikai kutatások terén elért, nemzetközi hírű eredményeket. A 

jubileum alkalmából a hazai és a külföldi, több oroszországi partnercég is gratulált a 

jubileumhoz. Az ünnepség hangulata, hangneme egy nukleáris család benyomását keltette, 

amelynek tagjait a kutatás öröme, a nukleáris technika mai fokozott fontossága a fejlődés 

szempontjából köti össze. 

 

 

OAH előadás-sorozat a Merlin Színházban 

 

 A TIT Stúdió Egyesület hatókörébe került fiatalok, polgárok atomenergiával 

kapcsolatos kérdései és az azokra adott legújabb válaszok iránti kíváncsiságunk ösztönözte 

Szakosztályunkat arra, hogy részt vegyünk a TIT Stúdió és az OAH által szervezett 

Atomenergia és ellátásbiztonság című előadás-sorozaton a Merlin Színházban. Az előadások 

magas színvonala miatt azonban részvételünket akár továbbképzésnek is felfoghattuk. a 

sorozat szerencsésen fókuszált az ellátásbiztonság kérdésére, ugyanis ez aktuális volt a 

földgáz-szállítás kimaradásai miatt is. Január 25-én Rónaky József, OAH főigazgató első 

előadásában is rámutatott, hogy a szállítási zavarok, de általában a szilárd tüzelőanyagok 

kimerülése és környezeti kockázata miatt az atomenergia szerepe és helye növekszik, ezt 

újabb blokkok építése is jelzi. Február 26-án Lux Iván OAH főigazgató-helyettes előadása az  

 

 

 

atomerőművek biztonságos működéséről igen sok új műszaki megoldást, intézményes 

garanciát sorolt fel számunkra a nukleáris biztonság szavatolásáról. Március 26-án Radioaktív 

hulladékok kezelése című, fizika órának is beillő érdekes előadásában Hegyházi József, az 
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RHKK ügyvezető igazgatója már a bátaapáti felszíni létesítményeinek átadásáról is 

beszámolt. Igen nagy érdeklődés fogadta Horváth Kristóf OAH főosztályvezető április 23-ai 

értekezését a nukleáris és radioaktív anyagok kezelésének biztonságáról, az ilyen anyagok 

védettségéről, ugyanis valóban fennállhat a veszélye a visszaélésnek ezen veszélyes 

anyagokkal. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója az atomenergia 

jövőjét vázolta május 28-án, rámutatva, hogy már ma is, a villamos energia 30 százalékát 

atomerőművek szolgáltatják, CO2 kibocsátása nélkül. 

 

 

Tájékoztató az MNT és a FINE munkájáról 

 

 Április 15-én Szakosztályunkat Dr. Pázmándi Tamás, az MNT elnöke és Dr. Horváth 

Ákos, a FINE titkára tájékoztatta szervezeteik munkájáról. A Magyar Nukleáris Társaság évek 

óta aktív a nukleáris kultúra fejlesztésében, az atomenergia támogatásában. Igen sok 

rendezvényen adnak tudományos magyarázatot a feltett kérdésekre, indokolják, miért vált 

világtrenddé az atomerőművek építése, az, hogy ma a működő 436 blokk mellé újabb 44 

blokk épül. A Társaság a Paksi Atomerőmű elhatározott bővítését a szakember-utánpótlás 

biztosításának segítésével kívánja támogatni. 

 A FINE, mint e terület fiatal szakembereiből álló csapat főleg a fiatalokat célozza meg, 

iskolákban „atomos” fizika órákat is szervez. A fiatalok igen fogékonyak a nukleáris ismeretek 

iránt. A csernobili katasztrófa 20 éves évfordulója alkalmából egy kutatócsoportjuk helyszíni 

méréseket végezhetett az atomerőmű körzetében. 

Az igen érdekes előadásokat követően Horváth Ákos bemutatta az újságíróknak a 

kutatóreaktort, egyben illusztrálva is Baranyai Rózsa előadását az ottani neutronkutatásokról. 

A mérésekre a jelentkezők szinte sorban állnak, egy külön alapítvány dönti el a sorrendet. A 

FINE az MNT szakosztályaként működik és az AEKI fiatal szakembereiből szerveződött, de 

ma már üzemi, egyetemi szakemberek is dolgoznak benne. 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a WiN Magyarország szakcsoportról 
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 A WiN Magyarország szervezet 1992. évi megalakulása óta először számolt be a 

sajtónak - ezek mi voltunk - munkájáról, ami viszont nagyobb publicitást érdemelt volna. 

Mint arról Kissné G. Ludmilla elnök június 9-én beszámolt, a Csernobil hatására beindult 

WIN Global Világszervezet szervezése során a WiN Magyarország már egy évvel előtte, 

japáni ötletre alakult meg a Paksi Atomerőműben dolgozó felsőfokú műszaki képzettségű nő 

részvételével. Ma kb. 30 tagjuk van, igyekeznek a találkozókon, WINFO hírújságukon 

keresztül valós tényeken alapuló információt adni és elfogadtatni az atomenergiát a nőkkel. 

Ezt a munkát igen sok kiadvánnyal egészítik ki, például egy angol nukleáris képregény 

magyar változatával. Tavaly év végén a Parlament női képviselőit is elvitték paksi látogatásra. 

Tapasztalataik szerint a megszólított nők fogékonyak a valós, közérthető információkra az 

atomenergiáról, annak környezetkímélő, egyben fontos ipari, gyógyászati jelentősége miatt is. 

Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a fiatalok parlamenti biztosának a paksi bővítéssel 

kapcsolatos kétségei eloszlatása érdekében a WiN társadalmi párbeszédet kezdeményezett az 

atomenergia hívei és ellenzői között. A vitáról külön sajtótájékoztató szervez Szakosztályunk 

a WiN számára. 
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 Összeállításunk a 2009. január - június közötti rendezvényeinkkel kapcsolatos, de az 

elmúlt beszámoló időszakról szóló sajtópublikációkat is tartalmazza. 

 

  1/ A Mérnök Újság cikke az 50 éves Nukleáris Energia Ügynökségről. 

  2/  A Technika Műszaki Szemle cikke a magyarországi urán bányászatról. 

  3/ A Mérnök Újság cikke a bécsi CTBTO-látogatásról. 

  4/ A Technika Műszaki Szemle cikke az RHK Kft. éves beszámolójáról. 

  5/ A Technika cikke a paksi teljesítménynövelésről. 

  6/ A Technika cikke a paksi üzemidő-hosszabbításról. 

  7/ A Technika cikke Rónaky József előadásáról a Merlinben. 

  8/ A Technika cikke a KKÁT bővítéséről. 

  9/ A Technika cikke Gadó János előadásáról. 

10/ A Mérnök Újság cikke a kutatóreaktor jubileumáról. 

11/ A Forró Drót cikke a kutatóreaktor jubileumáról. 

12/ A Technika cikke az MNT-ről és a FINE-ről. 

13/ A Technika cikke a WIN-ről. 

 

 


