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Sugárkapu
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Növekszik az alkalmazások helyének 
száma:

teherporták, vasúti vágányok
védett objektum,
vashulladék telep, logisztikai 
központ,

Riasztás esetén:
• Újbóli ellenőrzés
• Másodszorra is riasztás, 

félreállítás



Radioaktív anyag keresés
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Minden jelzés „jogi 
értelmezésben” radioaktív anyag 
jelenlétét jelenti?

Kit értesít az üzemeltető?
Szükséges-e értesíteni?
Jogszabály szerint…

Kézi sugárzásmérők használata

Sugárkapu beütésszámából 
következtetés



Értesítési rend
• 490/2015 (XII.30.) Kormányrendelet
7. § (1) Ha az engedélyes telephelyén kívül, bárki által talált 
anyagról feltételezhető, hogy az radioaktív anyag, illetve ilyen 
anyaggal szennyezett, a haladéktalanul értesített hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területileg illetékes szerve értesíti

• 16/2000 (VI. 8.) EüM rendelet
26. § „Azok a személyek, akik nem az atomenergia alkalmazási 
körébe tartozó tevékenységet végeznek és gazdátlan sugárforrások 
jelenlétét gyanítják, az OSKSZ-nél tehetnek erről bejelentést. Az 
OSKSZ a bejelentést kivizsgálja, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket.”
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az országos tisztifőorvost 

(OSKSZ) MTA EK-t OAH-t

AH-t.

OSKSZ



Radioaktív anyag?

Elvárható-e a sugárkapu üzemeltetőitől, hogy:

• Nuklid azonosítás végezzenek

• Aktivitás (koncentráció) határozzanak meg a 
helyszínen

vagy

dózisteljesítmény mérés, 

beütés szám alapján

folytatódjon az eljárás?

Norm anyagok…
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Riasztási szint 1

Sugárkapu esetében: 20% meghaladja a t.háttérsugárzást.

Dózisteljesítmény mérés kéziműszerrel, sugárkapu 
helyett, vagy sugárkapuval.(490/2015 Kormányrendelet)

Dózisteljesítmény értékek (3. szint):
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Dózisteljesítmény Teendő

t. háttérsugárzás - + 0,2 µSv/h Nagy biztonsággal szeparálható

0,2 – 20 µSv/h Egyéni védőfelszerelések alkalmazása 
mellet szeparálható

> 20 µSv/h Szakember értesítése, tilos a szeparálás a 
felhasználónak



Riasztási szint 2

Sugárkapu beütésszáma alapján történő 
válogatás (3. szint)
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Beütésszám Teendő

t. háttérsugárzás, de  < 10X Nagy biztonsággal szeparálható

10X < X < 100X Egyéni védőfelszerelések alkalmazása 
mellet szeparálható

> 100X Szakember értesítése, tilos a szeparálás a 
felhasználónak



Személyzet sugárvédelme:

• Oktatás, gyakorlati oktatás

• Külső sugárterhelés elleni védekezés 

Belső sugárterhelés elleni védekezés

• ameddig nem került megállapításra, hogy zárt 
a sugárforrás, kezeljék úgy, mintha nyitottá 
vált volna.

• (gumikesztyű, pormaszk és overall használata)
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Ideiglenes tárolás

„ideiglenes” radioaktív tárolót kijelölni a helyszínen, 
telephelyen belül, csak első két esetben szabad.
• Csak elszállításig alkalmazható, 

• Relatív távolságtartás a sugárkaputól,

• Távol a közlekedési útvonalaktól,

• Csapadék ellen védjen, 
belsőfelülete dekontaminálható legyen 

• Felügyeletéről gondoskodni kell.

Ezt követően végleges elhelyezés…
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Köszönöm a figyelmet!
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