
Atomenergetikai fogalomtár II. 

 

 

Elektron: A protonnál és a neutronnál mintegy kétezerszer könnyebb, 

negatív elektromos töltésű részecske. Normál állapotban az atommagban 

nincs elektron, csak a béta-bomlás folyamatában keletkezik, de azonnal ki 

is lép a magból (sok ilyen kilépő elektron nyalábja a béta-sugárzás). 

 

Felezési idő: Az az idő, amely alatt egy radioaktív izotóp mennyisége és 

így aktivitása is felére csökken a radioaktív bomlási folyamat 

következtében. Ez egy meghatározott radioaktív izotópra (adott 

nuklidfajtára) természeti állandó, például a rádium esetében 1620 év. A 

különböző radioaktív izotópok felezési ideje a másodperc igen kis tört 

részétől milliárd évekig terjedhet. 

 

Foglalkozási sugárterhelés: A dolgozók által munkájuk következtében 

kapott többletdózis. 

 

Genetikus sugárzási hatások: Azok a sugárhatások, amelyek nem a 

sugárzást szenvedett egyedben, hanem annak később születendő 

utódaiban jelentkezhetnek. 

 

Ion: Ha az alapállapotban elektromosan semleges atomok elektronjaikból 

egyet vagy többet elveszítenek (illetve többletelektront vesznek fel), 

pozitív (illetve negatív) ion áll elő. Az ehhez vezető (pl. ütközési) folyamat 

az ionizáció. 

 

Ionizáló sugárzás: Olyan nagy energiájú sugárzás, amely anyagba 

hatolva képes abban ionokat létrehozni. Legfontosabb fajtái az alfa-, béta- 

gamma-, röntgen- és neutronsugárzás.  



(A neutronsugárzás csak közvetetten ionizál, a látható fény és az 

ultraibolya sugárzás pedig nem tartozik ide.) 

 

Neutron: A protonnal közel megegyező (durván 1 ezrelékkel nagyobb) 

tömegű, elektromos töltéssel nem rendelkező részecske, az atommagnak 

a proton mellett másik alkotórésze. 

 

Nukleáris biztonságvédelem: Intézkedések az emberek és 

vagyontárgyak védelmére az ionizáló sugárzás, a radioaktív szennyeződés 

káros hatásaival szemben. 

 

Nukleáris Eseményskála: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 

bevezetett hétfokozatú skála, amelynek feladata, hogy a média és a 

nagyközönség számára egyértelmű tájékoztatást tegyen lehetővé 

atomerőműben bekövetkezett üzemzavarok vagy balesetek esetén. 

A skála 3 üzemzavari és 4 baleseti szintet különböztet meg. 

1. szintű esemény: Még nem üzemzavar, csak rendellenesség, a 

biztonság védelmében bizonyos hiányosság keletkezik, de ez nem jelent 

kockázatot sem a személyzetre, sem a lakosságra nézve. 

2. szintű esemény: Olyan üzemzavar, amelynek már lehetnek biztonsági 

következményei, de még a személyzet sem kaphat a dóziskorláton felüli 

sugárterhelést. 

3. szintű esemény: Súlyos üzemzavar, amelynek során a személyzet 

sugárterhelése meghaladhatja a dóziskorlátot, de a környezetbe 

kibocsátott radioaktív anyag mennyisége nagyon csekély. 

4. szintű esemény: Elsősorban a létesítményen belüli hatású baleset, a 

részleges zónaolvadás következménye. A legjobban veszélyeztetett 

személy néhány mSv sugárterhelést kaphat. A közelben élő emberekben 

nem, de a személyzet egy kis részénél akut egészségi hatások 

jelentkezhetnek. 

 



5. szintű esemény: A telephelyen kívül is kockázattal járó baleset, a 

reaktorzóna nagyfokú olvadása miatt kiszabaduló radioaktív anyagok már 

veszélyeztethetik a lakosságot is. A baleset-elhárítási intézkedések 

részleges végrehajtása szükséges. 

6. szintű esemény: Súlyos baleset, amelynek során a radioaktív 

anyagok kibocsátása olyan nagy mértékű, hogy a súlyos egészségügyi 

hatások megelőzésére a helyi baleset-elhárítási tervek teljes körű 

végrehajtása szükséges. 

7. szintű esemény: Nagyon súlyos baleset, amelynek során a 

reaktortartályban lévő radioaktív anyagok nagy része kijut a környezetbe, 

a korai sugársérülés veszélye fennáll az atomerőműben és annak 

közvetlen környezetében, a késői egészségügyi hatások akár az 

országhatáron túl is jelentkezhetnek. (A csernobili balesetet ebbe az 

osztályba sorolták.) 

 

Proton: Elemi részecske, az atommag egyik alkotórésze. Elektromos 

töltése +1,60219x10-19 coulomb és nyugalmi tömege 1,67265x10-27 kg. 

 

Radioaktivitás: Egyes elemek izotópjainak atommagja szerkezetileg 

instabil, így ionizáló sugárzás (α-, β-, γ-sugárzás) kibocsátása mellett 

elbomlanak, más atommaggá alakulnak. Egy adott kémiai elem (kálium, 

vas stb.) általában több izotóppal, azaz több, különböző tömegszámú 

atommaggal is előfordul. Általában stabil, illetve radioaktív változatban is 

léteznek a Földön. 

 

Radioaktív anyagok: A bomlásképes atommagokat tartalmazó, ezért 

folyamatosan sugárzást kibocsátó anyagok. Ezek lehetnek természetes 

vagy mesterségesen előállított radioaktív anyagok. Fogyásukat és így 

intenzitásuk csökkenését a felezési idő jellemzi. 

 

 



Sugárbaleset (Radiológiai baleset): A radioaktív anyagok 

felhasználásával vagy az ionizáló sugárforrások alkalmazásával 

kapcsolatos rendkívüli esemény, amelynek során az üzemviteli személyzet 

vagy a környezetben tartózkodó más személyek dóziskorláton felüli 

sugárterhelést kaptak, vagy a dóziskorlát túllépését előidéző mértékben 

szennyeződtek radioaktív anyaggal. 

 

Sugárbetegség: Az egész testet vagy annak nagyobb részét érő túlzott 

(meghatározott küszöbnél magasabb) besugárzás miatti, jól körülírható 

tüneteket okozó megbetegedés. 

 

Sugárfertőzés: A média által kitalált, teljesen értelmetlen kifejezés. A 

sugárzás hatásainál a fertőzés semmiféle szerepet nem játszik. Ehelyett – 

a tényhelyzetnek megfelelően – írhatjuk: „sugárszennyeződés vagy 

(radioaktív) sugárzás érte”, vagy „nagy sugárdózist kapott”, vagy 

„radioaktív anyaggal szennyeződött”. 

 

Sugárvédelem, radiológiai védelem: Az ionizáló sugárzás emberre 

gyakorolt káros hatásainak korlátozásával kapcsolatos intézkedések. 

Például az ilyen sugárzások embert érő mennyiségének és radionuklidok 

inkorporálásának (testbe jutásának) korlátozása, és a fentiek 

bármelyikéből eredő fizikai károsodások megelőző korlátozása. 

 

 

 

 

Forrás: http://www.mvmpaks2.hu/hu/Atomenergia/IsmeretetoAlap/Lapok/default.aspx 
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