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Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport évek óta tervezi a
hazai sugárvédelmi tevékenység összefoglalását, hogy
elôsegítse a közeljövô fontosabb feladatainak megfogal-
mazását, a hatékonyabb hazai és nemzetközi együttmû-
ködést. Ezzel egyben gyarapítható a szakemberek, köz-
tük a sugárzásokat alkalmazók és ilyen kérdések iránt
csupán érdeklôdôk sugárvédelmi ismeretei. A Fizikai
Szemle ezen tematikus számában öt cikk keretében te-
kintjük át tevékenységünket és feladatainkat. A követke-
zôkben néhány mondatban vázoljuk a sugárvédelmi is-
meretek speciális jellegét a természettudományok között
és a tervezett témákat.

A sugárvédelem a sugárzások káros hatásainak méré-
sével, megítélésével, az esetleg fellépô ártalmak megelô-
zésével, illetve csökkentésével foglalkozik. Ezért a sugár-
védelem alapvetôen a következô két, egymástól erôsen
eltérô szakterülethez kapcsolódik:

• a sugárzások és anyag közötti kölcsönhatás, azaz
elsôsorban a sugárzások fizikai, kémiai, biológiai hatásai-
val (ionizációval, kémiai kötések módosításával, bioló-
giailag fontos molekulák és más képzôdmények – köztük
sejtek, szövetek – károsodásával, élettani funkciók válto-
zásával) foglalkozó természettudományi terület,

• védelmi jellegû terület, ahol a munkavédelemhez,
környezetvédelemhez, egészségvédelemhez stb. hason-
lóan elengedhetetlenek a mindennapi gyakorlatban jól
használható, jogszabályokban, rendeletekben megfogal-
mazható, ellenôrzésben alkalmazható eljárások kialakítá-
sa, tükrözve az adott technikai, gazdasági és társadalmi
körülményeket, az érdekeltek számára elfogadható for-
mában.

A sugárzás és anyag közötti kölcsönhatás a sugárvé-
delmet annyiban érinti, hogy ezen ismereteken alapul a
sugárzások dozimetriája, mely a sugárvédelem egyik
legfontosabb részét, a dóziskorlátozást és a védelmi in-
tézkedések jogosságát, szükségét alapozza meg, termé-
szettudományos igénnyel. A sugárvédelemben haszná-
latos a sugárdózis mennyiség, mely az élôvilágra gyako-
rolt hatás szempontjából magában foglalja, figyelembe
veszi – ha korlátozott mértékben is – a sugárzás típusát
(pl. α-, β-, γ-sugárzás) és energiáját egyaránt. A sugár-

dózis segítségével nem kell minden egyes radionuklidra
és tevékenységre külön-külön mérni és megadni a kor-
látozásra vonatkozó radioaktivitást, vagy/és a sugárzás-
ra vonatkozó más paramétert. Mint látni fogjuk, 3–4
alapvetô dózismennyiség, dózisfogalom elégséges ah-
hoz, hogy mind a mérés, mind a korlátozás döntô része
megfogalmazható legyen a jelen védelmi elvárások,
igények mellett.

A sugárvédelemben, mint más szakterületen, a fogal-
mak, mennyiségek egy része idôrôl-idôre módosul az
újabb ismeretek, mérési lehetôségek fejlôdésével. Az
utóbbi évtizedekben ez a változás az átlagosnál gyako-
ribb volt, és jelenleg még mindig számos félreértés szár-
mazik belôle. Külsô szakember számára az újabb elneve-
zések, mértékegységek bevezetése esetenként mester-
kéltnek tûnik, illetve gyakorlati szempontból elhanyagol-
ható jelentôséggel bír. A legutóbbi nagyobb változást az
1991-ben megjelent ICRP-ajánlások tartalmazzák (ICRP:
International Committee on Radiological Protection,
Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság). Jelenleg ezen aján-
lásokon alapulnak az ENSZ szakosító szervezeteinek
(Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Egészségügyi Vi-
lágszervezet stb.) standardjai, az EU-direktívák és a hazai
szabályozás is. Mindezek alapján a következô három,
úgynevezett alapvetô dózismennyiség használatos a su-
gárvédelemben:

Elnyelt dózis: a sugárzás révén a tömegegységben el-
nyelt energia mértéke, egysége a gray (Gy) és 1 Gy = 1
J/kg (korábban használatos egysége a rad, 1 Gy = 100
rad). Ez a dózismennyiség igen általánosan használható,
mindenfajta ionizáló (sôt általában nem ionizáló) sugár-
zásra és elnyelô anyagra – mind élettelenre, mind élôre –,
kis és nagy dózisoknál egyaránt. Viszont egymagában
nem fejezi ki a sugárzás károsító hatását, ezért más
mennyiségek bevezetése is szükséges.

Egyenértékdózis: az elnyelt dózis és a sugárzási súly-
tényezô szorzata, számolható mennyiség. A sugárzási
súlytényezô értéke függ a sugárzás típusától, γ-sugárzás-
ra 1, neutronsugárzásnál energiafüggô. Az egyenértékdó-
zis egysége a sievert (Sv) és csak emberi szervek, illetve
szövetek sugárterhelésének jellemzésére használjuk.
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Effektív dózis: szintén számolható dózismennyiség,
mely az egyes szervek, szövetek egyenértékdózisának
súlyozott összege, és az egész testre jellemzô. Az úgyne-
vezett szöveti súlytényezôk értéke 1-nél kisebb, összegük
1. Az effektív dózis az egyén egészére vonatkozik, ezért
egésztestdózisnak is nevezzük, egysége szintén a sievert
(Sv). Mivel a súlytényezôket eddig csak embernél hatá-
rozták meg, mégpedig a sugárvédelem néhány mSv
nagyságú tartományában, ezért ezt a mennyiséget alap-
vetôen csak embernél és viszonylag kis dózisoknál (kb. 1
Sv-ig) használjuk. Természetesen találkozunk az utóbbi
két dózismennyiség kiterjesztésével más élôlényekre és
nagyobb dózistartományokra egyaránt.

A fenti meghatározások látszólag egyértelmûek, de ha
például mérési eljárásokat is kell definiálni, akkor újabb
problémák merülnek fel, ezért továbbra is használatos a
korábbi dózisegyenérték mennyiség, igaz, értelmezése
kissé módosult. Az emberi dózis meghatározásánál figye-
lembe kell venni az emberi test sugárszóródó és árnyéko-
ló hatását, különösen, ha az egyes szervek sugárterhelé-
sét kell meghatározni. Ekkor nem mindegy, hogy oldalt,
vagy elölrôl történik a besugárzás, vagy az emberi szer-
vezetbe került radioaktív anyag sugárzásából származik a
dózis. Mindezekrôl és a dózisfogalmak pontosabb értel-
mezésérôl, kiterjesztésérôl a késôbbiek során több-keve-
sebb részletességgel olvashatunk.

A védelmi intézkedéseket a végrehajthatóság érdekében
jogszabályszerûen, egy természettudományos szakember
szemszögébôl egyártelmûen kell megfogalmazni és alkal-
mazni. Több esetben egy-egy ellentmondás nem oldható
fel, és a jogszabály sem fogalmazható meg mindenre kiter-
jedô következetességgel. Így egyes kérdésekben a sugár-
védelem a fizikát mûvelô olvasó számára elfogadható kö-
vetkezetességgel tudja alkalmazni az eredményeket, más
esetekben azonban kénytelen kevés és bizonytalan isme-
retek alapján dolgozni, döntéseket megalapozni. Egy a
jelenleginél következetesebb és egységesebb sugárvédel-
mi rendszer kialakítása, fejlesztése továbbra is fontos fel-
adat a nemzetközi együttmûködésben.

A sorozat elsô anyagában az ionizáló sugárzásokkal
kapcsolatos dózismennyiségek és egységek részletesen
szerepelnek az értelmezésükkel együtt, általában definí-
ciószerûen, azaz szakemberek számára (Csete I.: A sugár-
védelemben használatos mennyiségek és azok mérési
lehetôségei ).

A védelemmel kapcsolatos sugáralkalmazási korláto-
zások, teendôk elsôsorban a sugárzás biológiai, élettani
károsító hatásaiból kiindulva tervezhetôk. Tudjuk azon-
ban, hogy már egy sejt, de különösképpen egy emberi
szervezet meglehetôsen bonyolult ahhoz, hogy az egész-
ségkárosító hatást egy számérték, a dózismennyiség alap-
ján megítéljük. Pedig a sugárdózis mérésével, becslésével
éppen arra nézve kívánunk tapasztalatot szerezni, hogy
mekkora hatás várható hetekkel, hónapokkal, esetleg
évekkel késôbb rosszindulatú daganat formájában, hogy
a szükséges védelmi intézkedést, akár a gyógyítást a le-
hetô legkorábban elkezdhessük. Miközben – a jelen su-
gárvédelmi irányzatok döntô többségét követve – a káros
hatásokat, az ártalmakat hangsúlyozzuk, ez nem jelenti
azt, hogy nem lehetnek olyan körülmények, szempon-

tok, amikor a pozitív hatások fontosak. Igaz, ilyen vizsgá-
latok, eredmények rendszerint már nem a sugárvédelem
területéhez tartoznak. Ezekrôl a problémákról szól Köte-
les Gy.: Biológiai ismeretek és sugárvédelmi szabályozás
címû munkája.

A sugárzások védelmi célú, dozimetriai mérése szintén
tartalmaz speciális követelményeket a nukleáris mérések
széles skáláján belül. A mérôeszközök fejlesztésével és
gyártásával kapcsolatos hazai viszonyokat tartalmazza a
harmadik munka, Bäumler E., Deme S., Vincze Á.: A ha-
zai sugárvédelmi mûszergyártás múltja és jelene címmel.

A további munkák közül megemlítjük a nemzetközi és
hazai szervezetek állásfoglalását az utóbbi 10 évben szi-
gorodott dóziskorlátozásról, a használt dozimetriai meny-
nyiségekrôl és szabályozásokról. Tervezünk egy munkát
a szabályozás módszertanáról, problémáiról általában, a
gyakorlati alkalmazhatóság, esetenként a társadalmi elvá-
rások szemszögébôl.

A fenti általánosabb anyagok után speciális kérdések-
rôl mutatunk be eredményeket, többek közt az egésztest-
mérésekrôl, a sugárvédelem felsôfokú oktatásának hely-
zetérôl (beleértve a továbbképzéseket), az orvosi (rönt-
gen- és izotópdiagnosztikai, radioterápiai) sugárterhelé-
sekrôl, az atomerômûi sugárvédelemrôl, a személyi dozi-
metriáról, a környezeti ellenôrzésekrôl, a radonnal kap-
csolatos sugárterhelésekrôl, a csernobili tapasztalatokról,
a nukleáris baleset elhárításáról és a radioaktív hulladék-
ról, annak elhelyezésérôl. A sugárvédelem hallatán rend-
szerint az ionizáló sugárzásokra asszociálunk, pedig az
utóbbi évtizedekben egyre nagyobb jelentôséget kapnak
a nemionizáló sugárzások (UV-fény, radar, mobiltelefon
stb.). Ez utóbbiakról is tervezünk 2–3 átfogó munkát.
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