
A költségvetésbôl finanszírozott beruházások a NATO-
ba és az EU-ba belépve várhatóan ismét növekednek,
mivel az államnak kötelezettségei vannak a környezetvé-
delem, az államhatárok szigorúbb ellenôrzése és a hadi-
technikai korszerûsítés területén.
Az Unióban sem lehet arra számítani, hogy azok az

országok, amelyek fejlett sugárvédelmi mûszergyártással
rendelkeznek, valaha is magyar mûszert vásároljanak
sajátjuk helyett. Intenzív marketingmunkával viszont elér-
hetô, hogy akinek nincs megfelelô, saját fejlesztésû, gyár-
tású mûszere, az magyart válasszon.
Ismertetônk – a téma jellege miatt – nem lehetett tel-

jes. Reméljük, hogy a szakmában dolgozók kiegészítik az
általunk leírtakat, így a sugárvédelmi mûszerek hazai
gyártásának nyoma marad, s jelenét is megismerhetik a
potenciális felhasználók és a téma iránt érdeklôdôk.
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A természettudományok, azon belül a fizika tanítása kere-
tében többször találkozunk a nukleáris tudományok, köz-
tük a sugárvédelem oktatásának problémáival, mind a Fi-
zikai Szemlében, mind a sugárvédelmi kiadványokban
[1–4]. A sugárvédelmi rendezvények között megemlíthetô a
25. Sugárvédelmi Továbbképzés felkért elôadása A sugár-
védelmi képzési formák kialakulása és fejlôdése Magyar-
országon címmel [5], az ELFT Sugárvédelmi szakcsoport
2001-ben tervezett tanulmánya a sugárvédelem helyzetérôl
(az oktatási részt ezen írás elsô 3 szerzôje vállalta) és a
2002. áprilisban szervezett akadémiai ankét [6]. A hazai
sugárvédelem bemutatása keretében készített jelen munka
elsôsorban a felsôfokú, a graduális képzésben és a tovább-
képzésben szerzett tapasztalatokkal foglalkozik, figyelem-
be véve a helyi és speciális sajátosságokat. Ez utóbbi célki-
tûzés indokolja a szerzôk viszonylag magas számát. Termé-
szetesen tudjuk, hogy a középiskolai, a felsôfokú és a spe-
ciális képzések mereven nem különíthetôk el egymástól,
egymásra épülnek, többek közt számos szakember érde-
kelt a sugárvédelmi képzés különbözô szintjein.

A sugárvédelem oktatását a felsôfokú, elsôsorban ta-
nári képzésben a lakossági tájékoztatás szempontjából is
fontosnak tartjuk, ugyanis a felsôfokú képzés kikerülô
tanárjai, mérnökei, azaz a késôbbi helyi értelmiség hoz-
zájárulása révén mind az iskolákban, mind a lakosság
körében a jelenleginél szakszerûbb és hitelesebb infor-
máltság alakulhat ki, és reálisan tudják megítélni a köz-
vetlen ôket érintô helyzetet, esetleg problémát. Mindezek
természetesen érvényesek a környezetvédelem, egész-
ségvédelem stb. oktatásánál is, melyek része lehet a su-
gárvédelmi képzés [7, 8].
Mint már több kiadványban is szerepel, a képzés su-

gárvédelemre vonatkozó általános céljai közé tartozik,
hogy minden érintett személy – akár dolgozóként, akár
a lakosság tagjaként – lehetôséget kapjon a sugárzások-
kal veszélyeztetett munka- és lakókörülményeinek, az
esetleges káros hatások elleni védekezés eljárásainak,
eszközeinek, az ellenôrzés módszereinek és eredmé-
nyeinek megismerésére. Különösen fontos ez a jelen
társadalmi viszonyok között, amikor potenciális környe-
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zeti veszélyforrásként szóbajöhetô üzem tervezéséhez,
engedélyeztetéséhez lakossági közremûködés, meghall-
gatás, jóváhagyás szükséges. Ezért a képzés, az oktatás
és annak hatékonysága, eredményessége nemcsak
munkahelyi, hanem általánosabb, lakosságot is érintô
feladatokhoz elengedhetetlen. Az atomenergia egyik
nagy kihívása az utóbbi évtizedekben éppen az alkal-
mazása elleni túlzott lakossági, társadalmi idegenkedés
mérséklése. Ez a cél csak az összes, itt tárgyalt képzési
mód eredményességének növelésével válhat elérhetô-
vé. Megfelelô szintû, terjedelmû és hiteles információ-
hoz kell jutnia mindenkinek ahhoz, hogy felelôsséggel
formálhasson véleményt, mely egyben saját erkölcsi kö-
telessége is lehet. Ezek az oktatási célok, igények meg-
fogalmazódnak a nemzetközi sugárvédelmi ajánlások-
ban és a hazai szabályozásokban egyaránt [9, 10].
Az elsôsorban a munkahelyre vonatkozó 16/2000

(VI.8) EüM rendelet [10] szerint az atomenergia alkalma-
zása körébe tartozó tevékenységet csak az a személy
végezhet, aki vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben,
illetve továbbképzésben vett részt és eredményes vizsgát
tett. Kivételesen, a vizsga letételéig, megfelelô képzett-
séggel rendelkezô személy felügyelete mellett, legfeljebb
1 évig lehet dolgozni ilyen munkakörben. Ez alól felmen-
tés nem adható. Az oktatásról a sugárforrás engedélyesé-
nek kell gondoskodnia.
A nemzetközi tapasztalatok felhasználása, elsôsorban

a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) ajánlásainak
elfogadása és bevezetése szinte végigkíséri a hazai su-
gárvédelmi képzést is [11, 12].

A sugárvédelmi képzés fejlôdésérôl

A sugárvédelem hazai oktatása – egyrészt a nemzetközi
tapasztalatokhoz, másrészt más szakterületekhez hason-
lóan – alapvetôen követi a sugárvédelem fejlôdését, iga-
zodik az igényekhez és lehetôségekhez [13].
Kezdetben, az 1920-as évektôl, az oktatás a tudomá-

nyos és technikai eredmények, illetve ismeretek terjeszté-
se révén valósul meg. Ennek fórumai az Akadémia és a
tudományos (elsôsorban orvostudományi, részben mû-
szaki, ill. fizikai) társaságok. A röntgenológiában és a
rádiumterápiában az 1930-as évek végén megjelenô szab-
ványok eredményeként a sugárvédelem már önálló feje-
zetként szerepel a sugárzások alkalmazását elôsegítô
képzések anyagában. Az 1950-es években – elsôsorban
az Országos Atomenergia Bizottság (OAB) megalakulásá-
val és támogatásával – a mesterséges radioaktív készítmé-
nyek, a nyílt izotópok széleskörû alkalmazása újabb su-
gárvédelmi és ezzel párhuzamosan további képzési, ok-
tatási igényeket alakított ki. Az OAB és az illetékes fôha-
tóság által jóváhagyott tematikával úgynevezett izotóp-
tanfolyamokat szerveznek az egyetemek, kutatóhelyek,
köztük elsôsorban a Budapesten és Debrecenben önálló-
sodott orvostudományi egyetemek, továbbá a Budapesti
Mûszaki Egyetem szakirányú intézetei és a Központi Fizi-
kai Kutató Intézet sugárvédelmi részlege. Míg az elôbbi-
ek az orvosi, az utóbbiak a vegyészmérnöki és a fizikusi
irányultságú képzés keretében oktatták a sugárvédelmet.

Az orvosegyetemeken a radioaktív készítményekkel kap-
csolatos sugárvédelem és annak oktatása kezdetben el-
különül a röntgenológiától, sôt ez bizonyos mértékben
késôbb is megmarad [14, 15].
Az 1960-as évektôl a sugárvédelem oktatása önálló és

jól körülhatárolt, elsôsorban a nukleáris energiatermelés
igényei alapján megerôsödô hatósági feladatként jelenik
meg. Ebben az idôszakban számos tanfolyami anyag,
jegyzet, tankönyvfejezet, konferenciaösszefoglaló stb.
kerül kiadásra a fordításokkal együtt (kb. 1965–1990), s
az átfogó tankönyvek esetén egy-egy fejezet tartalmazza
a sugárvédelmi ismereteket [16–20]. Az 1962-ben, az Eöt-
vös Loránd Fizikai Társulat keretében alakult Sugárvédel-
mi szakcsoport, majd a nemzetközi igények hatására lét-
rejött IRPA Magyar Nemzeti Bizottsága újabb fórumot
teremtett a speciális területen dolgozó szakemberek kö-
zötti információcserére. Igen pozitív szerepet kap a kép-
zésben az ELFT Sugárvédelmi szakcsoport által indított és
szervezett, évenként megrendezett Sugárvédelmi To-
vábbképzô Tanfolyam [4]. A tanfolyam, a találkozó lehe-
tôséget teremt az új eredmények közzétételére, egymás
problémáinak megismerésére és megoldására.
A következô (1990-tôl, harmadik) szakaszban egyre

több, önálló sugárvédelmi, sugáregészségügyi jegyzet,
könyv jelenik meg a hazai szerzôktôl [21–25] és az utóbbi
évek munkái már az 1990-tôl megújuló sugárvédelmi
fogalmak, elvek és normák alapján készültek. Általában
mondható, hogy a hazai szabályozás nehézségei miatt a
törvények és rendeletek megszületése, kiadása 5–10 évet
is késik a nemzetközi ajánlásokat követôen, miközben az
oktatás és annak eredménye, az újabb sugárvédelmi nor-
mák szerinti munka viszonylag gyorsan – 1–2 év alatt –
követi azokat. Ez mind az oktatás eredményességét,
mind az újabb normákat alkalmazók befogadóképességét
dicséri.
Az egészségvédelem, munkavédelem, környezetvéde-

lem stb. oktatásának felértékelôdése gazdasági szem-
pontból is elônyössé teszi a sugárvédelem oktatását, álta-
lános és speciális tanfolyamok szervezését, ami a magán-
vállalkozások részvételét segíti elô. Ennek hatására jelen-
leg igen sokféle képzési formával találkozunk.
A sugárvédelem, s így annak oktatása fontos az utóbbi

évtizedekben erôteljes fejlôdésnek indult nukleárisbal-
eset-elhárítás területén is, így például a polgári védelem-
ben, tûzoltóságnál, rendôrségen és honvédelemnél. Az itt
oktatottak egyrészt más-más elôismeretekkel rendelkez-
nek, másrészt a sugárvédelmi képzésük tartalma is erô-
sen eltérhet egymástól, illetve az iparban, egészségügy-
ben kidolgozott anyagoktól.
Annak ellenére, hogy egy általános képzés keretében

igen nehéz kiválasztani azokat a szakterületeket, speciális
ismereteket, melyek oktatása mindenképpen kell, hogy
szerepeljen minden állampolgár képzésében, igényüket ki-
sebb-nagyobb óraszámmal ki kellene elégíteni az iskolai,
illetve számos szakterületen a felsôfokú tanterv keretében.
A sugárvédelem azok közé tartozik, melyet a jelen társadal-
mi viszonyok között célszerû oktatni minden szinten.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Magyaror-

szág energiahordozókban szegény, így a belátható jövô-
ben, legalábbis több évtizedig, nem mondhat le az olcsó

KANYÁR, ZAGYVAI, HOMONNAY, DEZSŐ, FARKAS, FEHÉR, OZORAY, PELLET, URAY, VINCZE, ZOMBORI: SUGÁRVÉDELEM A FELSŐOKTATÁSBAN 225



és környezetkímélô nukleáris energiatermelésrôl, amely-
re leginkább jellemzô, hogy óriási – itthon is rendelke-
zésre álló, illetve képezhetô – szakértelmet igényel, ami-
nek szerves része a sugárvédelem.

Sugárvédelmi tanfolyamok, továbbképzések

A sugárvédelmi szakképzés alapvetôen az egészségügy
területéhez tartozik, az egészségügyi miniszter 16/2000
(VI.8) sz. rendelete tartalmazza az oktatás rendjét [10]. Ez
a rendelet – a korábbihoz [26] hasonlóan – a sugaras te-
vékenység jellegétôl függôen három fokozatot különböz-
tet meg: alapfokú, bôvített és átfogó fokozatú képzést.
Az alapfokú képzés és legalább 5 évenkénti tovább-

képzés tematikáját és vizsgakövetelményeit az ÁNTSZ
területileg illetékes intézménye hagyja jóvá. A bôvített és
átfogó fokozatú képzés esetén az oktatók névjegyzékét, a
képzés és továbbképzés tematikáját, valamint a vizsgakö-
vetelményeket az Országos Tisztiorvosi Hivatal (OTH)
engedélyezi. Mivel a tanfolyamok pénzdíjasok, tanfolya-
mi oktatást számos intézmény, alapítvány, csoport stb.
végez, szerzett erre jogosultságot, és ezek során kapott –
elsôsorban a továbbképzést elismerô – oklevelek száma
évente több mint 100. Mondható, hogy az igények több-
sége alapítvány, magánvállalkozás által szervezett tanfo-
lyamok révén nyer kielégítést. A speciális igényekre
rendszerint kihelyezett tanfolyamokat szerveznek.
A mûszaki, élettelen természettudományi jellegû, illet-

ve az orvosi irányultságú tanfolyamok közötti eltérés egy-
részt a szervezésben, másrészt a gyakorlatokban, az is-
mertetett példákban nyilvánul meg.
Speciális sugárvédelmi képzési és továbbképzési igény

jelentkezik a nukleárisbaleset-elhárítás területén, különö-
sen a Paksi Atomerômû, a BM Katasztrófavédelmi Fôigaz-
gatóság és az Országos Atomenergia Hivatal részérôl.
Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a képzé-

sek, tanfolyamok anyagának jóváhagyásáért felelôs szak-
mai testület (ÁNTSZ, OTH) a tematikákat egységes felfo-
gásban bírálja el.
A munkahelyeken – általában rövid távú érdekek figye-

lembe vétele, a munkaidô jobb kihasználása következté-
ben – a célirányú képzés került elôtérbe, az oktatás egyre
erôteljesebben igazodik a speciális, munkahelyi igények-
hez, kisebb jelentôséget kapnak az általános alapok, a
koncepciók, a kapcsolódó tárgyak, beleértve a laboratóriu-
mi gyakorlatokat is. Ezt tükrözi, hogy az 1990-es években
már elkezdôdött a tanfolyami órák számának csökkenése.
Sajnos az EU-direktivák (96/29/Euratom, 13. May 1996) is
csak igen röviden említik az oktatást (Article 22 Informa-
tion and training) [27], továbbá a 16/2000 (VI.8) EüM-i ren-
delet úgyszintén igen lakonikusan tér ki a képzésre.

Sugárvédelem a felsôfokú képzésben
– szakemberhiány

A sugárvédelem sokrétûsége megjelenik a felsôoktatási
tantervekben, képzési formákban is. A felsôoktatás terü-
letén a sugárvédelmi képzést nagyban segíti azon sajátos-

ság, hogy a sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott
személyek számára miniszteri rendelet írja elô a megfele-
lô szintû sugárvédelmi szakképesítés megszerzését. Nyil-
vánvaló, hogy az ilyen munkahelyek betöltésére készülô,
a középfokú végzettséggel már rendelkezô fiatalok szá-
mára jelentôs elônyt jelent, ha már az egyetemi képzés
során megszerezhetik ezt a szakképesítést, vagy leg-
alábbis elsajátíthatják annak egyes elemeit. Másrészt a
felsôfokú képzés rugalmasabb a középiskolainál,
könnyebben alkalmazkodik az igényekhez, különösen,
ha lehetôség adódik posztgraduális képzésre, tanfolya-
mok indítására, doktori témák kiírására. Jelenleg itt alap-
vetôen a fizetôképes kereslet, illetve az állami támogatás,
preferencia határozza meg a képzés mértékét, intenzitá-
sát. Az általános érdeklôdés kielégítésére példaként em-
líthetô, hogy a Debreceni Egyetemen évenként 50–100
hallgatója van a sugárvédelem interdiszciplináris jellegét
bemutató fakultatív kurzusnak, az „értelmiségi modul”-
ban meghirdetve, bármely szak és évfolyam hallgatói
számára. A sugárvédelmi kultúra szélesebb körben törté-
nô elterjesztésében a társadalmi gondolkodást követô, a
természetes érdeklôdést kielégítô tematikák tehát szintén
fontosak lehetnek a képesítést nyújtó, többnyire kötelezô
„szakemberképzés” mellett, esetenként ahhoz kedvet is
csinálva.
A felsôfokú képzés során kell megadni azt a lehetô-

ségét, hogy a kikerülôk késôbb akár sugárvédelmi szak-
emberek legyenek, mérnöktovábbképzés, doktoran-
dusz képzés stb. keretében. Miközben évek óta növek-
szik az egyre magasabb képesítést igénylô munkahe-
lyek és a felsôoktatásban tanulók száma, a természettu-
dományok és mûszaki tudományok területén ez a ten-
dencia stagnál, illetve fordított. Mindez vonatkozik az
interdiszciplináris ismereteket igénylô sugárvédelem
oktatására is. Amenynyiben ez a változás folytatódik,
egyre kevesebb fizikus-, vegyész-, illetve ezen szakirá-
nyú mérnök- stb. hallgatóval találkozunk és így a sugár-
védelmet választók száma is oly mértékben csökken,
hogy évek múlva komoly szakemberhiánytól kell tarta-
ni. A fejlett országok ezen viszonylag könnyen segíte-
nek, legalábbis egy ideig azzal, hogy a szegényebb or-
szágokból pótolható a fizikus, mérnök, s így a sugárvé-
delmi szakember is, s utánképzéssel a helyi ismeretek is
megszerezhetôk. De mi lesz késôbb, s a kevésbé fejlett
országokban, ahol a társadalmi és technológiai viszo-
nyok kevésbé vonzóak? Mindezen problémákra már
most fel kell hívni a figyelmet, illetve támogatni azokat
az erôfeszítéseket, melyek sürgetik a hasonló kérdések
megoldását. A szellemi tôke „zsugorodásának” konkrét
veszélyeire hívta fel a figyelmet nemrégiben Szatmáry
Zoltán is [28] e folyóirat hasábjain.
Már ma is részben megmutatkozó problémának tûnik

az oktatáshoz szükséges szakembergárda elégtelen szá-
ma. Az egyetemi oktatók, szakemberek leterheltsége na-
gyon nagy, a meglévô – és értelemszerûen nem veszély-
telen – infrastruktúrák kiszolgálását a korábbi leépítések
miatt az egykori létszámok töredéke kénytelen elvégezni.
Másrészt a sugárvédelemhez erôsen kötôdik a laborató-
riumi munka, a mûszeres mérések, a veszélyes anyagok-
kal való tevékenység. Mindezekhez az átlagosnál na-
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gyobb biztonsági követelmény, nagyobb oktatási leter-

1. táblázat

Sugárvédelmi képzettséget szerzôk száma néhány egyetemen (éves értékek az utóbbi 2–5 év tapasztalata alapján)

Intézmény Graduális képzésben
bizonyítványt szerzôk

Továbbképzô
tanfolyamon

bizonyítványt szerzôk

Diplomamunkát
készítôk1

Sugárvédelmi témájú
PhD-munkák1

Budapesti Mûsz. és Gazd.tud. Egy. 6–12 15–30 1–3 1–2

Debreceni Egyetem TTK és más kar 10–20 0 2–5 1–2

Eötvös Loránd TE TTK 10–15 15 2–4 2

Semmelweis Egyetem – 100–150 2–5 1–2

Szegedi Egyetem TTK 5–10 10–15 1–2 –

Veszprémi Egyetem 15–20 10–15 5–7 1–2

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 15–20 18–22 4–6 1–2

1 amennyiben a munkának legalább 30%-a a sugárvédelemmel kapcsolatos

heltség, odafigyelés, költséges laboratóriumok kialakítása
és fenntartása szükséges, miközben az oktatás csak kis-
csoportos foglalkozás keretében végezhetô. Ma viszont
az úgynevezett redukált hallgatói létszám elôtérbe helye-
zésével a sugárvédelem alapvetôen alulfinanszírozott az
oktatáspolitika, s így rendszerint a felsôfokú intézmény
részérôl.
Bár a Paksi Atomerômû blokkjainak élettartam-

hosszabbítása kihirdetett célkitûzés, a szakmában a fiata-
lok részérôl meglehetôs érdektelenség mutatkozik, ami
utánpótlási gondokat vetít elôre már a közeljövôben.
Többen észrevételezik a sugárvédelmi szakma mûvelôi-
nek elöregedését. Ez a helyzet felértékeli azon – a már
korábban említett – intézmények tevékenységének a je-
lentôségét, ahol PhD-képzés keretében is folyik sugárvé-
delmi kutatómunka. Ugyanis ez lehet a fô forrása az ok-
tatónemzedék megújulásának.
Az 1990-es években induló PhD-programok keretében

sugárvédelmi témák is szerepelnek például az ELTE és SE
közös szervezésében, a BME Nukleáris Technikai Intézet
és a VE Radiokémia tanszék és a ZMNE témái közt.
Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb szerepet kap a

nem ionizáló sugárzásokkal kapcsolatos dozimetria és
sugárvédelem oktatása. E téma oktatásában eddig sajnos
csak kevés kezdeményezés történt, köztük a SE Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézete, az OSSKI, néhány ÁNTSZ-in-
tézmény, a BME villamosmérnöki, híradástechnikai inté-
zetei valamint a VE egyes tanszékei említhetôk.

Sugárvédelmi szakemberképzésben az
átlagosnál jobban érdekelt intézmények

A 16/2000 (VI.8) EüM rendelet [10] szerint a sugárvédelmi
képzettség a felsôfokú intézmény graduális és szakirányú
képzési szakjain is megszerezhetô. Ezzel a lehetôséggel
több egyetem él, és például szakirányképzés keretében
oktatja a bôvített sugárvédelmi bizonyítványhoz szüksé-
ges ismereteket, diplomamunkákat és doktori témákat
hirdet meg és vezet a sugárvédelem területén. A nagyobb
intézmények között az 1. táblázat jelzi az utóbbi évek

számait. A graduális képzés keretében rendszerint több,
2–3-szor annyi órában hallgatnak szakismeretet, vesznek
részt a laboratóriumi gyakorlaton a hallgatók, mint a tan-
folyami résztvevôk.
A fentieken kívül több felsôoktatási intézményben, így

például a Soproni Egyetemen, a Paksi Energetikai Fôis-
kolán is folyik sugárvédelmi képzés, diplomamunkák
készítése, PhD-témák vezetése stb. Az viszont egyértel-
mû, hogy jelenleg elsôsorban az orvosi, egészségügyi
terület igényli a legtöbb sugárvédelmi képzést, köztük is
elsôsorban a röntgenorvosként, röntgenasszisztensként,
az izotópdiagnosztikában, az orvosi kutatásban stb. dol-
gozók.
A BME-n elsôsorban a mérnök-fizikusképzés nukleáris

technika szakirányú, valamint a reaktortechnikai szak-
mérnökhallgatók érdekeltek, a Veszprémi Egyetemen
pedig a vegyészmérnök-hallgatók a Radiokémia techno-
lógia, a környezetmérnök hallgatók pedig a Radioökoló-
gia szakirányok keretében vesznek részt a képzésekben.
Az ELTE TTK-n elsôsorban a vegyész- és a fizikushallga-
tók körébôl választják a sugárvédelmet. Az utóbbi évek-
ben a tanárjelöltek között is megnôtt a sugárvédelem
iránti érdeklôdés, szinte mindegyik egyetemen, így az
ELTE-n, a BME-n, a DE-n, a SZE-n és a VE-n egyaránt.
A részletes tantárgyprogramok azonban erôsen tükrö-

zik az oktatási intézmény profilját, például a BME-n a
reaktortechnika, a ZMNE-n a környezetvédelem, a DE-n
az orvosi (PET-) alkalmazások, a VE-n radioökológia
területek sugárvédelmi képzési igénye kap nagyobb
hangsúlyt.
Tájékoztatásképpen a 2. táblázat mutatja a sugárvé-

delem (beleértve sugárbiológiát, dozimetriát) oktatásá-
ban érdekeltebb felsôfokú intézmények néhány meg-
hirdetett, a sugárvédelmet kisebb-nagyobb részben
érintô tantárgy megnevezését, a képzés szintjét, az óra-
számokat és a sikeresen vizsgázók számát, az utóbbi
2–3 év átlaga, tapasztalata alapján. A tárgyak nagyobb
része – különösen a graduális alapképzésben – csupán
10–20%-ban foglalkoznak sugárvédelmi kérdésekkel,
viszont némelyik – elsôsorban a szakirány képzés során
– szinte teljes egészében. Mindenesetre látható, hogy
igen széles skálán történik a sugárvédelemmel kapcso-
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latos ismeretek oktatása, és a 2. táblázat

Sugárvédelmi érintettségû tantárgyak néhány egyetemen

Tantárgy
Képzési
szint

Teljes óraszám Évenként
sikeresen
befejezôkEa. Lab. Szem.

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Sugár- és környezetvédelem G-A 40 13 – 90

Radioaktív hulladékok G-Sz 40 13 – 10

Szennyezôdésterjedés a
környezetben

G-Sz 26 – 13 10

Sugárvédelem II. G-Sz 26 26 – 10

Nukleáris környezetvédelem G-Sz 26 13 35

Nukleáris környezetvédelem P 40 26 – 15

Radiológiai technikák P 52 – – 30

Debreceni Egyetem 1

Dozimetria G-A – 48 – 20

Környezetfizika G-A 12 4 – 90

Radiokémia G-A 28 – – 40

Izotóptechnika G-A, -Sz 28 – – 45

Sugárvédelem és dozimetria G-A, -Sz 28 – – 20

Radioaktivitás a környezetben G-A 28 – – 8

Sugáregészségügy G-Sz 28 – – 12

Radioökológia G-Sz 28 – – 10

Orvosi radiológia G-A 28 – – 200

Nukleáris medicina2 G-A – 12 –
1 A tárgyak egy részébôl posztgraduális (PhD stb.) képzés is van
2 Új tantárgy a gyógyszerészeknek, végzettek létszámáról még nincs adat

Eötvös Loránd TE TTK

Bevezetés a nukleáris
környezetvédelembe

G-A 26 – – 15

Magkémiai laboratóriumi
gyakorlat

G-A – 26 – 40

Sugárvédelem G-A, -Sz 26 – – 20

Veszprémi Egyetem 3

Sugárzástani ismeretek G-A 14 – – 150

Radioökológia G-A 28 – – 80

Nukleáris méréstechnika G-Sz 28 14 – 15

Radioaktív hulladék
feldolgozása, elhelyezése,
rekultiváció

G-Sz 28 14 – 5

Sugár- és nukleáris balesetek
tapasztalatai

G-Sz 28 – – 30

Radionuklidok környezeti
terjedésének modellezése,
szimuláció

G-Sz – – 14 8

Radioökológiai laboratórium G-Sz – 28 – 8

Dozimetria és sugárvédelem G-Sz 28 – – 35

Nem ionizáló sugárzások
elleni védekezés4

G-Sz 14 – –

3 A tárgyak egy részébôl rendszeresen 5–8 PhD hallgató is vizsgázik
4 Új tantárgy, a végzettek létszámáról még nincs adat

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Radiológia G-Sz 40 13 – 15

Nukleáris környezetvédelem P 26 – – 6

Nukleárisbaleset-elhárítás P 26 – – 8

Sugárvédelem P 26 – – 3

Jelmagyarázat: Ea: elôadás, Lab: laboratóriumi gyakorlat, Szem: szeminárium, számítási gyakorlat, G-A:
graduális alapszintû képzés, G-Sz: graduális szakirány szintû képzés, P: posztgraduális – szakmérnöki,
PhD-képzés
Egyes tárgyak félévenként, mások csak évenként vannak meghirdetve.

hallgatói átjárhatóság elôsegí-
tésére célszerû lenne mind a
tárgyak elnevezéseiben, mind
azok tartalmában a jelenleginél
hatékonyabban egyeztetni,
tapasztalatot cserélni.
Más egyetemen, fôiskolán is

szerepelnek hasonló megneve-
zésû tárgyak, azok száma azon-
ban rendszerint kisebb, mint az
itt felsoroltak. Például az orvosi
radiológia minden állat-, illetve
humán orvosi jellegû karon
megtalálható, illetve az orvos-
és gyógyszerészképzésben a
biofizika keretében néhány órá-
ban szintén szerepel a sugár-
biológia, dozimetria és sugárvé-
delem.
Az átfogó sugárvédelmi fo-

kozatot adó tanfolyami szerve-
zôk közül kiemelhetôk az ELTE
TTK, a KFKI AEKI-be kihelye-
zett Sugárvédelmi Oktatási La-
boratóriuma a mûszaki és az
OSSKI az egészségügyi irányult-
ságú szakemberek képzése, to-
vábbképzése esetén.

Következtetések,
ajánlások

Miközben az ionizáló sugárzá-
sok alkalmazása az utóbbi évti-
zedekben – az orvosi, egészség-
ügyi területek kivételével – az
abszolút számokat tekintve fo-
kozatosan csökken, ugyanak-
kor a technikai fejlôdéssel az
alkalmazások típusa, jellege
egyre szélesedik, és az erre irá-
nyuló „társadalmi szintû” figye-
lem erôsödik. Ennek következ-
tében a munkahelyek sugárvé-
delme, a szabályozások és el-
lenôrzések, illetve ezek oktatá-
sa, gyakorlása egyre szerteága-
zóbb. Mondhatjuk, hogy a su-
gárvédelmi ismeretek az általá-
nos elvek és eljárások mellett
egyre több speciális ismeretet
igényelnek, s a sugárvédelem
oktatási igénye mind erôsebben
kötôdik a konkrét alkalmazá-
sokhoz. Az ionizáló sugárzást,
az ezzel kapcsolatos eljáráso-
kat, gépeket alkalmazó üzemel-
tetô igénye is az, hogy a dolgo-
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zók mindenképpen a helyi igényeket ismerjék meg,
rendszerint kevésbé motivált más területek sugárvédelmi
ismereteinek oktatásában, legfeljebb csak akkor, ha igen
sokféle sugaras tevékenységben érdekelt.
A sugárvédelmi ismeretek iránti igények szélesedésé-

vel a hazai jogalkotás – több nemzetközi példát követve
– azzal válaszolt, hogy mindazon eljárások, módszerek,
eszközök ismertetését, oktatását, amelyek csak közvet-
ve kapcsolódnak a sugárvédelemhez, az üzemeltetô fel-
adatává tette úgy, hogy a számonkérés is legfeljebb
csak közvetett lehet. Ezáltal a sugárvédelmi oktatásban
ajánlott tematika erôsen redukálódott, a tanfolyami órák
száma, de különösen a laboratóriumi gyakorlatok
mennyisége erôsen csökkent. Az így tervezett oktatás
során szinte csak elméleti és adminisztratív ismeretek-
kel találkoznak a résztvevôk. Nyilvánvaló, hogy a kép-
zési idôtartam csökkentése általában találkozik a foglal-
koztató igényével, minél kisebb legyen a dolgozó üze-
men kívül töltött munkaideje. Az általános ismeretek
sem mindig hasznosak a munkahelynek, különösen, ha
csak egy-egy speciális munkafolyamatra tervezi a dol-
gozó alkalmazását, és azon van, hogy ne tudjon más
területen elhelyezkedni. Ez a fajta specializálódás, be-
szûkülés a sugárvédelmi ismeretek területén nem támo-
gatható minden határon túl, hiszen egy munkafolyamat,
netán munkahely-változtatás sok problémát jelenthet.
Javaslatok:
• A tematikák az eddigieknél több laboratóriumi mé-

rést, ellenôrzést tartalmazzanak (alapfokozatnál mûszer-
bemutatásokat, bôvített fokozatnál eljárások és eszközök
alkalmazását, átfogó fokozatnál elsôsorban ellenôrzô
eszközök használatát).
• Elsôsorban a bôvített ismereteket adó tanfolyamok

keretében több lehetôséget kell biztosítani az általános
ismeretek elsajátításához, az itt végzôk többsége egy-egy
váratlan szakmai problémát is hatékonyan tudjon kezel-
ni, képes legyen reálisan felmérni az esetleges veszély-
helyzetet, sôt szükség esetén részt venni a sugárvédelmi
ismeretek oktatásában.
• A felsôfokú oktatási intézmények nukleáris, radio-

lógiai stb. – ezen belül a sugárvédelmi – tárgyak oktatá-
sa területén célszerû lenne rendszeresen, az eddigiek-
nél gyakrabban, illetve célzottabban tapasztalatot cse-
rélni, többek közt a hallgatói átjárhatóság elôsegítésére
egymás, illetve külföldi intézmények között. Különösen
fontos ez a „Bolognai folyamat” néven elindult hazai
oktatáspolitika ismeretében, amikor az eddigieknél lé-
nyegesen kevesebb szak és egyeztetett tantárgyak tá-
mogatása várható.
• A nem ionizáló sugárzások elleni védelem oktatásá-

ra a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni, az erre
vonatkozó munkahelyi képzés és továbbképzés rendjét
is ki kellene alakítani.
• A sugárvédelem oktatása is számos szakterületet,

több törvényt, rendeletet, nemzetközi és honi iránymu-
tatást érint. Az Európai Közösségbe való belépés része-
ként a magyar szakhatóság csatlakozott az Európai
Szabványügyi Testülethez. A szabványok szerepének
megváltozása, a nemzetközi és nemzeti szabványok
tartós „együttélése” folyományaként – többek között – a

sugárvédelmi tárgyú szabványok átalakítása, megújítása
is megkezdôdött. Mindezek figyelembe vételével, szük-
ség esetén több helyen, más-más szempontokat súlyoz-
va kell gondoskodni arról, hogy a képzés szabályozása
minden, szóba jöhetô szinten hatékony és egyben ak-
tuális legyen.
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