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tarthatóság helyi-kisregionális szintjeinek 
kérdésérõl van szó. A globális fenntarthatósá-
gi szintnek vannak kiemelt tárgyai, de szinte 
minden területen lehet helyi vagy regionális/
kisregionális szintet találni. Erre vonatkozik 
a Local Agenda 21 programja és ennek 
számos hazai megvalósíthatósági vizsgálata, 
amely fõleg a szerzõ által vezetett csoport 
munkáját dicséri. A fenntarthatóságtervezés 
teljes folyamatát megismerhetjük annak 
indikátoraival és következtetéseivel egyetem-
ben. Módszertannal bõvített útmutatót is 
kapunk a helyi fenntarthatósági programok 
elkészítéséhez.

Szlávik János kötete összegzi a környezet-

gazdaságtan jelen állapotát, elõzményeivel 
egyetemben, és egyben értékel, minõsít, 
elemez, saját utakat keres. Olyan alapvetõ 
referencia tehát, amely közvetlenül haszno-
sítható a kutatásban és az oktatásban, és 
alapmunka, mert azok számára is olvasmá-
nyos és érhetõ, akik csak szeretnének eliga-
zodni a témakörben. Hosszú idõre kijelöli az 
utat a továbbgondolkodás számára. (Szlávik 
János: Fenntartható környezet és erõforrás
gazdálkodás. Környezetvédelmi kiskönyvtár 
sorozat 14. Budapest, KJK–Kerszöv, 2005)

Bándi Gyula
környezetjogász, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katoli-

kus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Köteles György (szerk.):
Sugáregészségtan 

Az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugár-
biológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 
kollektívája Köteles György professzor vezeté-
sével szerkesztett könyve évtizedek óta fenn-
álló hiányt pótol. Ilyen jellegû átfogó munka 
a magyar nyelvû szakirodalomban legutóbb 
1963-ban jelent meg Várterész Vilmos, Kálmán 
Erzsébet, Sztanyik B. László és Unger Emil 
tollából. Az azóta eltelt mintegy negyven év 
alatt a sugárbiológia rendkívül sokat fejlõdött, 
számos új kutatási eredmény, technikai újdon-
ság látott napvilágot. Idõközben jelent meg 
a nemzetközi testületek (ICRP) és a (ICRU) 
által kidolgozott új aktivitási és dózisegysé-
gek rendszere. A nukleáris energiatermelés 
világszerte exponenciális fejlõdést élt meg, 
hiszen ma már világszerte több mint négyszáz 
atomerõmû mûködik. Az elmúlt évtizedek re-
aktorbalesetei, no meg a média szenzációéhsége 
miatt a nagyközönség aggódással és félelem-
mel terhes érdeklõdéssel figyeli az atommag 
békés és háborús felhasználásának kérdését. 
Ezt a helyzetet nagyon helyesen fejti ki a 
szerkesztõ az elõszóban… „szükségesnek lát-
szik a társadalom különbözõ rétegeinek ilyen 

vonatkozású tájékoztatása is, hiszen gyakran 
elõfordul, hogy nagyfokú tájékozatlansága 
vagy idõnkénti félreinformáltsága miatt ma 
már a társadalom egy része mereven elutasít 
minden sugaras és nukleáris technológiát a 
veszélyek túlbecsült kockázata miatt, holott 
az élet számos területén ezek a módszerek ez 
idõ szerint elengedhetetlenek, szükségesek, 
más technológiákkal nem válthatók ki. Gya-
kori, hogy mûvelt emberek, sõt akár termé-
szettudományosan vagy mûszakilag képzett 
szakemberek is irracionálisan kezelik a témát”.

Jellemzõ példa, hogy minden új eljárás, ami 
a „nukleáris” szót tartalmazza, félelmet kelt a 
nagyközönségben. Például a XX. sz. második 
felében fejlõdött ki az orvostudomány két-
ségtelenül legfontosabb diagnosztikus mód-
szere, a Nuclear Magnetic Resonance Imag-
ing. E módszernek semmi köze a nukleáris 
sugárzáshoz, hiszen az atommag mágneses 
tulajdonságai változásának mérésén alapul. 
Miután az amerikai kollégák felismerték ezt a 
tévhitet, az NMR módszer elnevezését MRI-re 
változtatták (Magnetic Resonance Imaging). 
Ezzel egy csapással megszûnt a félelem a 
módszerrel kapcsolatban.    

Egy másik példa: nem közismert, hogy 
a radioaktív sugárzás mérése rendkívül 
nagy pontosságú, hiszen a G-M csõvel, 
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elektronsokszorozóval, illetve szintillációs 
módszerrel egyenként tudjuk számlálni a 
radioaktív részecskéket, illetve kvantumokat. 
A radioaktivitás egysége az 1 Becquerel (Bq), 
ami másodpercenként egy sugárrészecske 
vagy kvantum jelenlétét jelenti. Gyakorta 
olvasható a sajtóban, hogy valamely anyag 
vagy élelmiszer radioaktivitása 50-100 Bq, 
és ez már félelmetes a kívülállóknak, pedig 
az emberi szervezetben levõ természetes 
radioaktivitás értéke kb. 8000 Bq, tehát az 
említett aktivitás ennél legalább egy nagy-
ságrenddel kevesebb, ezért semmi ok nincs 
a félelemre. 

A könyv kiváló stílusban foglalja össze 
a sugárzáskutatás történetét. Nagyon helye-
sen tartalmazva a hazai sugárzáskutatást is. 
(2. fejezet) Nagyon jól sikerült Az ionizáló 
sugárzásnak az ember környezetében és az 
azokból származó sugárhatások fejezete. (3.) 
A sugárbiológia legfontosabb alapkérdéseit 
foglalja össze Az ionizáló sugárzás biológiai 
hatása címû 4. fejezet. A sugárzás dózisa és 
a biológiai hatások jellege (5. fejezet) nagyon 
szemléltetõen hasonlítja össze a környeze-
tünkben elõforduló különféle kockázatok va-
lós és vélt mértékét. Tanulságos, hogy egyes 
esetekben többszörös eltérés van, hol egyik, 
hol másik irányban. Különösen érdekes az 
USA-beli és a magyar diákok véleményének 
alakulása. Izgalmas kérdés a sugárzás okozta 
rosszindulatú daganatképzõdés (6.). A kis 
dózisok vitatott biológiai hatását foglalja 
össze a hetedik fejezet. 

Mind orvosi, mind atomipari szempont-
ból fontos a determinisztikus biológiai ha-
tások taglalása. (8.) Gyakorlati jelentõségük 
van a Helyi sugársérülések és a Személyi 
sérülésekkel járó sugárbalesetek és tanulsá
gaik címû fejezeteknek. (9. és 10.)

A környezeti sugáregészségtan (11.) 
fejezet konkrétan ismerteti a múlt évtizedek-
ben elõfordult négy jelentõs reaktorbaleset 
adatait. Köztük az 1986-os csernobili esetet, 
annak hazai következményeivel. 

A dózisfogalom: sugárvédelmi dozimet
riai mennyiségek fejezete (12.) nagyon 
egzakt módon foglalkozik a témával, részle-
tesen megadva az ICRU (International Com-
mission Radiological Protection) legfonto-
sabb határozatait is. 

A sugárvédelem rendszere címû fejezet-
ben (13.) az illetékes nemzetközi szerveze-
tek ajánlásait és jogszabályait, valamint a 
különbözõ munkahelyek dózisteljesítmény- 
határértékeit találjuk. Orvosi szempontból 
kiemelkedõen fontos a betegek sugárvédel-
me a radiológiai diagnosztikai eljárások során 
(14.). Az egyre terebélyesedõ orvosiizotóp-
alkalmazással kapcsolatos ismereteket és 
elõírásokat találjuk a 15. fejezetben. 

Hasznosnak látszik a nem ionizáló elekt-
romágneses sugárzásokkal kapcsolatos 
problémák összefoglalása. Ez igen széles 
sugártartomány: 0,3 kHz-tõl 3 pHz-es fény-
sugárzásokig terjed. Amióta a lakosság széles 
körben alkalmazta a mikrohullámú beren-
dezéseket, rádiótelefonokat, ez a kérdés 
különleges érdeklõdésre tart számot. A hazai 
és nemzetközi határértékek összefoglalását 
is megtaláljuk itt. 

Az alapvetõ fizikai ismereteket közli 
a 17. függelék. Itt találjuk a jogszabályi és 
szervezési háttér ismertetését, az ellenõrzés 
rendszerének leírását, továbbá a rendkívüli 
esetekre való felkészültséget is. Jó áttekintést 
ad az SI egységek táblázatos közlése. 

Nagy értéke a könyvnek, hogy minden 
fejezet után nagyon részletes irodalomjegy-
zéket közöl, beleértve a viszonylag legmo-
dernebb adatokat (2001-ig).

Didaktikailag jelentõs, hogy a mint-
egy 363 oldalas könyvben 112 ábra és 59 
táblázat segíti a szakemberek, de a mûvelt 
kívülállók eligazodását is. A könyvhöz 
Ungvári György professzor írt elõszót. (Kö
teles György szerk.: Sugáregészségtan. Bp., 
Medicina, 2002)

Tigyi József
biofizikus
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a 
30.000 leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek 
várható felületével csökkentsék a szöveg mennyisé-
gét. Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg 
a 7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátum-
ban, mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott 
példányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék fel 
az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.




