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SUGÁRVÉDELEM

IONIZÁLÓ –nemionizáló

sugárzások





 Uránbányászat: tonnánként kb. 3 kg fémuránnál számít piaci értelemben gazdaságosnak, 

a pécsi kb.1.2 kg/tonna fémurán. 

 Kémiai urándúsítás: kb. 50% fémurántartalmú sárga por („yellow cake”)

 1 kg tiszta fémuránban kb. 7 g hasadóanyag (U 235) van.

 1 „hátizsákos” bombához (10 kg 100%-os U 235) kb. 10000  tonna  nagyságrendű érc kell 

elméletileg

 1957-1997 között kb. 21000 tonna fémurán   - kb. 30 millió tonna meddő, ill. a víz miatt 

jóval nagyobb tömegű zagy.



 Érveink

 az uránbányászat káros a dolgozók egészségére

 az uránbányászat veszélyt jelent a környezetében élők egészségére

 az uránbányászat veszélyezteti Pécs ivóvízbázisát

 a mélyművelésű uránbányászat a források, kutak kiszáradását okozhatja

 az uránbányászat nem oldja meg térségünk foglalkoztatási gondjait, viszont újabb problémákat 

okoz

 az urán árának alakulása kiszámíthatatlan, egy ilyen költséges bánya bármikor bezárhat

 fenntartható tevékenységekkel is lehet munkahelyet létrehozni

 az uránbányászat újraindítása csökkenti a pécsi ingatlanok értékét

 az uránbányászat újraindítása veszélyt jelent Pécs turisztikai, egyetemvárosi vonzerejére így 

gazdasági károkkal is jár 

 az uránbányászat újraindítása szemben áll a város valamennyi 21. századi stratégiai, fejlesztési 

céljával.





 2004-től az atomenergia nyújtotta a világ energiájának 6%-át és a világ 

elektromosságnak 13-14%-át. Az Amerikai Egyesült Államok, 

Franciaország és Japán adja a világ nukleáris energiájának 57%-át.[4] A 

2007-es Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség (IAEA)-jelentés szerint 

439 atomenergia-reaktor van világszerte,[5] 31 országban.[6] Az Egyesült 

Államok termeli a legtöbb atomenergiát, ami az ottani villamosenergia

20%-át teszi ki, de százalékos tekintetben Franciaország teszi ki a 

legtöbbet, a termelés 80%-át (2006).[7][8] Az Európai Unióban a termelés 

30%-át[9] teszi ki. A politika az Európai Uniós országok között 

különbözik, így a 27 EU tagország közül 15 országban van és 12 

országban nincs működő atomerőmű. Nincs atomerőmű például 

Ausztriában, Dániában, Észtországban, Görögországban, Írországban, 

Lettországban, Lengyelországban, Olaszországban, és Portugáliában.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomenergia#cite_note-iea_pdf-4
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Atomenergia-%C3%BCgyn%C3%B6ks%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomenergia#cite_note-5
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomenergia#cite_note-UIC-6
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomenergiacite_note-eia_s.1766-7
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomenergia#cite_note-npr20060501-8
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomenergia#cite_note-9


 Latin – Amerika : 6 erőmű

 Afrika: 0 (Roszatom-projekt kudarca Dél-Afrikában, 

arab térség, minireaktorok perzsa-magyar 

együttműködéssel  ??)

 Ausztrália 0 (bár ott termelik a legtöbb uránt !)



 1957 EURATOM szerződés ?

 1959 International Atomic Energy Organisation

(IAEA) – World Health Organisation (WHO) 

szerződés ?



 Aránytalanul elhúzódó projektek:

 Fennovoima-Hanhikivi1, Finnország, (2010-

(ROSZATOM) magántőke: 2 bukott kormány, 

menekülő magántőke, STUK-kifogások)

 Belene (Bulgária) kudarc, 2008 aláírják, 2012ben 

leállítják, kártérítés oroszoknak: 550-650 millió 

Euro+167 ezer/nap kötbér, plusz a már legyártott 

reaktort stb. Indiának, Iránnak, Jordániának ? el kellene 

adni. 



 Paks2 :

 Maga a szerzõdés 10 milliárd eurós hitelt jelent Magyarország részére két 

egyenként 1000 MW-os reaktor megépítésére 30 éves futamidõvel úgy, hogy a 

törlesztés 2023-ban kezdõdne meg, amikor az új reaktorok elkezdenének mûködni.

 Számtalan probléma, ellentmondás terheli a szerzõdést, amelynek lényeges 

elemeit titkosították. Az LMP és számos civil szervezet bírósági úton próbál 

hozzájutni a részletekhez. 

 -Így például: kinek fogja Magyarország eladni az energiát, amikor a régi és az új 

reaktorok együtt fognak mûködni ? Kitermelhetõ -e az orosz hitel törlesztése a 

beígért „olcsó“ áramárból? Mekkorák a valós költségek ?

 – Környezetvédelmi problémák, különös tekintettel arra, hogy az új blokkok 

hûtését is Duna-vízzel akarják megoldani, miközben kisvíz idején a jelenlegi 

blokkok esetén is gondok jelentkeznek.

 – Politikai, biztonságpolitikai következmények

 – Végül, de nem utolsósorban a nukleáris hulladék ügye annak fényében, hogy 

akár a használt fûtõelemeket, akár a reprocesszálási hulladékot mindenképpen 

Magyarországon kell végleg elhelyezni.









Radioaktív hulladékok:

 Aktivitáskoncentráció szerint

 - kis aktivitású hulladékok (Low Level Waste - LLW): 

<5*105 kBq/kg

 - közepes aktivitású hulladékok (Intermediate Level

Waste - ILW): 5*105-5*108

 kBq/kg

 - nagy aktivitású hulladékok (High Level Waste -

HLW): > 5*108 kBq/kg

 És használt fűtőelemek !



 • Felezési idő szerint

 - rövid élettartamú hulladékok: max. 30 nap a felezési idő

 - közepes élettartamú hulladékok: max. 30 év a felezési idő

 - hosszú élettartamú hulladékok: 30 év feletti a felezési idő

 • Felületi dózisteljesítmény szerint

 - kis felületi dózisteljesítményű hulladékok: < 3*10-2 Gy/óra

 - közepes dózisteljesítményű hulladékok: < 3*10-2-10-2 

Gy/óra

 - nagy dózisteljesítményű hulladékok: > 10-2 Gy/óra [5]



 Végleges elhelyezés szempontjából:

 - Kiégett nukleáris fűtőelem

 - Nagy aktivitású hulladék

 - Hosszú élettartamú, kis- és közepes aktivitású 

hulladékok



Cobalt 60 besugárzókészulék: kb. 1.3 MeV 

gammasugárzés



Afterloading készülék: Iridium 192 forrás, kb. 0.4 

MeV energia



Orvosi izotóplaboratórium



Átmeneti radioaktívhulladék-tároló















 1 fűtőelem 100 év múlva még 1 m távolságról akkora 

dózisteljesítménnyel sugároz, (kb.5 Sv/h) hogy 1 óra 

alatt „félhalálos” dózist kaphat egy ember (50% halál 

valószinűsége 1 hónapon belül)

 3000000000  (3 milliárd) év múlva süllyed a sugárzása a 

természetes háttér szintjére



 Legveszélyesebb izotópok felezési ideje:

 Sr90, Cs137     kb. 30 év

 Co60  kb. 5,2 év

 Pu239 kb. 24 ezer év

 U235 kb 700 millió év

 Pu240 kb. 6800 év

 Stb.















Bátaapáti







 A feladatok ütemezése

 2014

 • Az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszára vonatkozó kutatási terjedelem végrehajtásának megkezdése

 • A terepi kutatásokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása és üzemeltetése

 • Folyamatos monitorozás

 2015-2016

 • Az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszára vonatkozó kutatási terv végrehajtása, terepi kutatások 

lefolytatása

 • A terepi kutatás zárójelentésének elkészítése

 • A kutatási eredmények értékelésének megkezdése

 • A monitoring program felülvizsgálata, annak szükségszerű módosítása

 2017

 • A kutatási eredmények alapján integráló, értelmező jelentéseinek összeállítása, majd biztonsági értékelés 

elvégzése

 • Az átfogó kutatási program felülvizsgálata az I. fázis 2. szakaszának tapasztalatai, valamint a NAGRA 

észrevételek alapján

 • A NAH koncepciótervének a felülvizsgálata

 • Folyamatos monitorozás



 2064-2079

 • A KKÁT-ban tárolt kiégett üzemanyag átszállítása a tárolóba.

 • Az erőmű bontási hulladékának beszállítása a tárolóba

 • Az RHFT-ben tárolt hosszú élettartamú radioaktív hulladékok 

átszállítása a tárolóba

 • Biztonsági értékelések készítése.

 • A tároló megvalósulási terveinek (II.) elkészítése

 • Folyamatos monitorozás és a tároló üzemeltetése

 2080-2083

 • A tároló bezárása







Las Vegas business leaders mount 

campaign against Yucca Mountain



Rosen: Trump does not understand the impact of Yucca Mountain 

on Nevadans

“I’ve personally spoken to President Trump about the danger of  bringing nuclear waste through 

the state of  Nevada, and I’m encouraged that the president is taking a serious look at the threat 

that Yucca Mountain would pose to Nevadans and our booming economy,”



 MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT

 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

 2014-2020

 Pécs

 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

261/2014. (09.25.)

 számú határozatával elfogadva



 International Nuclear Risk Assessment Group 

(INRAG) (Prof.Wolfgang Krompp)

 The JOPRAD Project: A step towards a Joint

 Programming on Radioactive Waste Disposal RD&D

 (BEPPER Project, Nuclear Transparency 

Watch)Broad framework for Effective Public 

Participation in Environmental decision-making in 

Radioactive waste management 



 BEPPER: Energia Klub, Pécsi Zöld Kör  

 Beacon („agyag”) projekt

 http://www.nuclear-transparency-watch.eu/
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Beacon-project
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Work Package 6 Civil Society Interaction

Johan Swahn (MKG), Roland Pusch (scientific expert), Nadja 

Železnik (NTW/EIMV), József Kóbor (Green Circle of Pécs), 

Yves Marignac (WISE Paris)


