Az Atomfizikai Tanszék
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata
1. A sugárvédelmi szolgálat szervezeti felépítése, feladatai
Az Atomfizika Tanszék az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karán, a Fizikai Intézetben van, három másik tanszékkel (Anyagfizikai-, Biológiai Fizika-,
Elméleti Fizikai- és Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékkel) együtt. A Fizikai Intézetben,
az Atomfizikai Tanszéken kívül csak a Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéken folyik még
engedélyköteles sugárveszélyes tevékenység.
A Kari Sugárvédelmi Szolgálatot Dr. Lászlóffy László (telefon: 06203470423, mail:
laszloffy.laszlo@ttk.elte.hu), vezeti. A Fizikai Intézetben és az Atomfizikai Tanszékén a
sugárvédelmi megbízott Pávó Gyula tanszéki mérnök-oktató, (É 0.124-es szoba, telefon: 37225-00/6017, mobil: 06305470242, mail: gyula.pavo@ttk.elte.hu). Az Atomfizikai Tanszéken
a helyettes sugárvédelmi megbízott Horváth Ákos Horváth Ákos egyetemi docens, (É 0.123,
telefon: 372-25-00/6315, mail: akos@ludens.elte.hu).
A Sugárvédelmi Szolgálat felügyeli a munkavállalók kötelező frissítő, valamint az új
munkavállalók alapképzését. Gondoskodik arról, hogy a félévenként esedékes, foglalkozásegészségügyi szakorvosi (Dr. Szanitrik Zsuzsa, mail: szanitrik@gmail.com) vizsgálat során, a
sugárveszélyes helyen dolgozók laboratóriumi vizsgálaton is részt vegyenek. Ügyel, hogy a
munkahely tevékenységi- és a sugárforrások felhasználási engedélye, a dózisteljesítménymérő hitelesítése érvényes legyen. Vezeti az izotópok elektronikus (Radium) nyilvántartását,
a törvény által megadott időközökben elküldi a jelentéseket, beolvassa ezek visszaigazolását.
Jelen van az ellenőrzéseken, gondoskodik, hogy az ellenőrzéseken kijelölt tennivalókról
végrehatási terv készüljön, és a végrehajtásról a Kar vezetője jelentést kapjon.
2. A sugárterhelés ellenőrzése
Az Atomfizika Tanszéken nincs mentességi szint fölötti nyitott sugárforrás. A
munkavállalók sugárterhelésének ellenőrzését az Országos "Frédéric Joliot-Curie"
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Országos Személyi Dozimetriai
Szolgálata látja el, Panasonic UD-802AT típusú termolumineszcens dózismérővel. A
dózismérőket kéthavonta olvassák ki. Az adatlapokat a sugárvédelmi megbízott (É 0.124)
archiválja.
3. A létesítmény vezetőinek a sugárvédelemmel kapcsolatos

feladatait
A Kar vezetője nevezi ki Sugárvédelmi Szolgálat vezetőjét, az Intézet igazgatója az
intézeti sugárvédelmi megbízottat és helyettesét. A tanszéki sugárvédelmi megbízottat és
helyettesét a tanszékvezető nevezi ki.
A Kar vezetői biztosítják a Sugárvédelmi Szolgálat működéséhez szükséges feltételeket.
Fenntartják a Foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, anyagi hátteret adnak a sugárforrások
zártságvizsgálatához, felhasználási idejének meghosszabbításához, szükség szerint a
sugárforrások eltemettetéséhez, a hitelesített dózisteljesítmény-mérő beszerzéséhez. A
Tanszék ad anyagi erőforrásokat a munkavállalók továbbképzéséhez, a dózisteljesítménymérő időszakos hitelesítéséhez.

4. A a sugárveszélyes munkahelyen dolgozó munkavállalók jogait és

kötelezettségei
Izotóppal csak bővített, vagy átfogó sugárvédelmi képzésben részesült dolgozó
foglalkozhat. Hallgató, (szakdolgozó, diplomamunkás, doktorandusz) kellő képzés után,
felügyelet alatt végezhet bizonyos tevékenységet sugárveszélyes helyen: (RFA, Tricarb
mintacsere, HGP kalibráció). Minden hallgatói mérés előtt a hallgatókkal a konkrét mérés
elvégzéséhez szükséges tudnivalókat közölni kell.
Ez a hallgatókat érintő többlet-képzés kiegészíti a minden félév elején megtartott,
általános sugár-, munka- és tűzvédelmi oktatást. Ezen minden hallgatónak kötelező részt
vennie, ezt aláírásával igazolnia kell; e nélkül senki nem vehet részt a laboratóriumi
méréseken.
A sugárveszélyes helyekre tilos ételt, italt bevinni; és tilos ott enni, inni, dohányozni, ott
kozmetikumokat használni. Még zárt izotópokkal végzett munka után is kezet kell mosni, és a
személyi higiéné szabályait fokozottan be kell tartani. Ha szennyeződés gyanúja merül föl,
értesíteni kell a sugárvédelmi megbízottat.
5. Sugárveszélyes munkaterületek, munkakörök, besorolás
A Tanszék a -1.93 (P11), -1.102 (P20) számú helyiségekben használ föl kalibrációs
célból zárt sugárforrásokat. A -1.102-es helyiségben ezen felül röngenfluoreszcencia analízist
is végez, az itt lévő Si(Li) detektorba helyezett Am-241-es sugárforrással. Ez az intézet
legnagyobb aktivitású (3,6 GBq) sugárforrása. A 0.119 (F.35) számú helyiségben
műszerjavítási és kalibrációs céllal használ izotópokat. A -1.111 (P40-42) számú helyiségben,
mint Korecz-Laboratóriumban a kalibráción túl Compton-szórás vizsgálatát is végzik.
Ez a helyiség a szomszédos -1.110 (P38) Mössbauer laboratóriummal, ahol a
tevékenységi engedélyben szereplő, nagy kezdeti aktivitású Co-57 forrás miatt az épület
vagyonvédelmi rendszerébe integrált, egyedi behatolásjelző van. Ez a helyiségekben
mozgásérzékelőt, az ajtókon- és ablakokon nyitásjelzőt tartalmaz. A helyiségek garázs felé
nyíló ablakán betörésvédő fólia van.
A védelem mind a két helyiségre kiterjed. A Tanszék ezért Fizikai Védelmi Tervet
(FVE-0243) készített, amelyet az OAH 01249-0004/2012 számon jóváhagyott. A
behatolásjelző központ telepítési helye a 0.121 sz. Diszpécser szoba. A -1.110 és -1.111
helyiségekbe csak a központi riasztó kikapcsolása után lehet belépni. A belépésre jogosultak
listája a Diszpécserközpontban van.
A 0.118 (F35/a) helyiségben mentességi szint alatti RaCl oldat található, a
folydékszintillációs mérésekhez. Bár nem része az sugárveszélyes (tevékenységi engedélyben
szereplő) területnek, de ugyanazok a szabályok vonatkoznak a -1.91 (P13) helyiségre. Itt a
nagytisztaságú germánium (HPG) detektor található, az alacsonyhátterű kamrában. Itt is
szükség van mentességi szint alatti kalibráló forrásokra.
A munkahelyek/tevékenysége III. A. besorolásúak. (16/2000 (VI. 8.) 7. sz. melléklet, a
függelék: 8.3 és 11.3 pontja.
6. A sugárveszélyes tevékenységek technológiai leírása
A kalibrálásra használt zárt sugárforrásokat csipesszel kell kivenni a tartóból, és a
művelethez szükséges pozícióba helyezni. A helyszínen egyértelműen jelezni kell, hogy a
sugárforrás szabadon van. A mérés, – vagy kalibráció – végeztével a forrást a tartójába vissza
kell helyezni. A művelet során figyelembe kell venni az optimalizálást (ALARA-elv).
A 0.118 (F35/a) helyiségben lévő – összességében mentességi szint alattinak számító –
RaCl oldatokat tartalmazó küvettákat nem szabad kivinni a helyiségből, azon belül is

zárható szekrényben kell tartani. A küvetták zártságát minden mérés előtt, a tartóból való
kivételkor ellenőrizni kell. A mérés befejezésekor vissza kell helyezni ezeket a tartóba, azt
visszatenni a zárható szekrénybe. Ha a kontamináció gyanúja fölmerül, értesíteni kell a
sugárvédelmi megbízottat, aki a dózisteljesítmény-mérővel ellenőrzi a szükséges területet.
A folyadékszcintillátor és a mérendő folyadék közös küvettába helyezését a -1.102
(P20) helyiségben lévő vegyifülkében, a fülke saját szellőzetését is üzemeltetve kell
végrehajtani. Ha mégis szükséges a kalibrációs oldatok hígítása, akkor ezt is ebben a
vegyifülkében kell elvégezni, de előtte- és utána ellenőrizni kell a dózisteljesítmény mérővel,
hogy nem történt szennyeződés.
A -1.102 (P20) sz. helyiségben mindig a kettős (urántartalmú üveg és ólomárnyékolás)
védelmében kell tartózkodni. Ha nincs mérés, akkor a sugárforrás árnyékoló fedelét föl kell
helyezni. Ezt csak olyan személy teheti, akinek sugárvédelmi képesítése van.
A mérnivaló mintát csipesszel kell a mintatartó fóliára helyezni úgy, hogy ez minél
kisebb időt vegyen igénybe. A mintacserét hallgató is végrehajthatja, ha előtte a
sugárvédelmi képzéssel rendelkező oktató betanított a helyes műveleti sorrendre, és azt
inaktív körülmények között, (fölhelyezett árnyékolással), korábban begyakorolta. Itt
fokozottan kell figyelni az optimalizálásra.
7. Az ellenőrzött, illetve felügyelt terület
Az 5. pontban említett helyiségeket mindig zárva kell tartani. A kulcsokat a Tanszék
titkárságán (É 3.141) zárt helyen kell őrizni. Kulcsot csak a sugárvédelmi megbízott, vagy a
helyettese által jóváhagyott személy vehet föl, erről a Titkárságon nyilvántartást kell vezetni.
A fentieken túl a -1.110 (P38) Mössbauer laboratóriumba és a -1.111 (P40-42) számú
Korecz- Laboratóriumban való belépés előtt az épület Diszpécser központjába (É 0.121
helyiség, telefon: 6050) a belépési szándékot jelezni kell; ekkor a Diszpécser lekapcsolja a
riasztót. A belépésre jogosultak listája a Diszpécserközpontban van. A helyiség elhagyása
után a riasztót vissza kell kapcsoltatni a Diszpécserrel.
8. A zárt sugárforrások zártságvizsgálatának rendje
A zárt izotópok felülvizsgálati ciklusát a sugárvédelmi megbízott felügyeli. Ez nem
lépheti túl a felhasználási engedélyben szereplő időtartamot. Bizonyos esetekben (tokozás
lehetséges sérülése, a mentességi szint alatti aktivitású sugárforrások), az intézeti
sugárvédelmi megbízott is elvégezheti tokozás épségének ellenőrzését. Ez nem helyettesíti az
akkreditált laboratóriumok zártságvizsgálatát.

9.

A sugárforrások tárolási, kezelési rendje

A felhasználásra engedélyezett izotópokat a -1.111 (P40-42) helyiségben lévő
páncélszekrényben kell tárolni. A páncélszekrény két kulcsát más zárható helyen – 0.119,
0.123 – kell elhelyezni. A kulcsot innen csak az izotópok laboratóriumokba való szállításának
idejére szabad kihozni.
A páncélszekrényből elvitt izotóp:
– nevét,
–
az elvitel időpontját,
–
a felelős nevét és a felhasználás célját
be kell írni a páncélszekrényen található Izotóp Felhasználási Naplóba. Felelős csak olyan
tanszéki dolgozó lehet, akinek bővített sugárvédelmi képesítése van. Hosszabb használat

(többnapos mérés, kölcsönadott sugárforrás) esetén a sugárforrás felhasználási helyét az
elektronikus nyilvántartásban is fel kell tüntetni.
A laboratóriumokban az izotópokat csak árnyékolás mögött szabad használni. Amikor a
sugárforrás az árnyékolás mögött van, ezt egyértelműen jelezni kell.
A sugárforrásokat nem szabad felügyelet nélkül hagyni, a helyiségeket azok elhagyásakor be
kell zárni. A helyiségek ajtaján el kell helyezni a sugárveszélyt jelző táblát.
10. A felületi szennyezettség ellenőrzése, a radioaktív hulladékok kezelése

módját, ezek nyilvántartásának rendje
A Tanszék laboratóriumaiban tervezett tevékenység mellett nem keletkezik radioaktív
hulladék. Ha mégis megsérül valamelyik sugárforrás tokozása, vagy a RaCl-ot tartalmazó
küvetta, akkor a Balesetelhárítási és Intézkedési Tervben (14. pont) leírtak szerint kell eljárni.
Ha a kalibrálás finomítása céljából a -1.102. (P20) helyiségben hígítás történik, akkor a vegyi
fülkében a dózisteljesítményt a művelet előtt- és után is ellenőrizni kell.
11. A biztonsági rendszerek, személyi védőeszközök, sugárvédelmi

műszerek, személyi dózismérők kezelésére, viselésére, karbantartására,
hitelesítésére vonatkozó előírások
Azokat a laboratóriumokat, ahol sugárveszélyes tevékenység folyik, mindig zárva kell
tartani; ide értendő a -1.91 (P13) helyiség is. Ügyelni kell a riasztóval is védett helyiségekbe
(5. pont) való belépés előtt a riasztó megfelelő kikapcsoltatására.
Akik – feladataikból adódóan – ki vannak téve a sugárterhelés kockázatának, kötelesek
viselni a személyi dózismérőt, amikor a sugárveszélyes tevékenységet végzik. A fennmaradó
időtartományban a dózismérőt olyan helyen kell tartaniuk, ahol nem éri a háttérnél nagyobb
sugárzás.
Az FH 40 típusú dózisteljesítmény-mérőt a Környezetfizikai Laboratóriumban 0.118
(F35/a), az NC424 típusú műszert a 0.119 (F35)-es helyiségben, a hitelesített SM-2000 típusú
dózisteljesítmény mérőt az 0.123 (F42)-es helyiségben kell tárolni. A műszerek állandó
üzemképességéről a tanszéki sugárvédelmi megbízottnak, vagy az általa kijelölt személynek,
hetente meg kell győződnie. A dózisteljesítmény-mérő hitelesítésére a sugárvédelmi
megbízottnak kell felügyelnie.

12. A nyilvántartások vezetési és a bizonylatok megőrzési rendje, a

hatóságok részére történő bejelentési kötelezettség teljesítésének
rendje
A sugárforrásokról – a mentességi szint alattiakról is – a törvényben előírt elektronikus
nyilvántartást kell vezetni, az ennek megfelelő jelentésküldési- és visszajelzés-fogadási
kötelezettségekkel. Az oktatási félév végén izotópleltárt kell készíteni.
A sugárforrásokhoz tartozó okmányokat (hatósági azonosító, műbizonylat, szállítólevél)
a sugárvédelmi megbízottnak kell tárolnia. Ugyanitt kell lennie az ellenőrzésekről készült
jegyzőkönyveknek is; ezekről a tanszéki Titkárságon másolatot kell elhelyezni. Az
ellenőrzésekről a 3. pont szerinti módon kell jelentést írni.
A működéshez szükséges adminisztratív folyamatokat (illeték- és eljárási díjak
befizetése, szerződések kötése, vizsgálatok anyagi oldala, továbbképzések díja) a tanszék
Titkárságán kell dokumentálni, erről a sugárvédelmi megbízottnak kell másolatot archiválni.

13. Egyéb ismeretek: Dekontaminációs Készlet, riasztó
A Dekontaminációs Készlet a Környezetfizikai Laboratóriumban 0.118 (F35/a), az
ablak melletti, felirattal ellátott szekrényben található. A szükséges anyagok meglétét a
sugárvédelmi megbízott, vagy a helyettese havonta köteles ellenőrizni. Az elhasznált
anyagokat a lehető leghamarabb pótolni kell.
A -1.110 (P38) Mössbauer laboratóriumba és a -1.111 (P40-42) számú KoreczLaboratóriumban való belépés előtt ki kell kapcsoltatni a riasztót a Diszpécserrel; csak ezután
szabad a helyiség ajtaját kinyitni.
14. Balesetelhárítási és Intézkedési Terv (BEIT)
˗
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Baleseti tennivalók kontamináció esetén:
Meg kell akadályozni a szennyeződés továbbterjedését.
Értesíteni kell a tanszéki sugárvédelmi megbízottat, vagy a helyettesét.
Ellenőrizni kell a dózisteljesítmény mérő fóliacsomagolásának az épségét.
Lehetőleg minél előbb meg kell kezdeni a dekontaminációt.
A dekontamináció módja:
Dekontamináció csak gumikesztyűben végezhető!
Kis területű (legnagyobb mérete is kisebb, mint 50 cm) szennyeződés esetén:
száraz papírvattával, befele haladó mozdulatokkal fel kell itatni a kiömlött aktív folyadékot,
a használt papírvattát műanyag zsákban kell gyűjteni, ide más hulladék nem tehető,
megfelelő oldattal fel kell mosni a kontaminálódott felületet,
ellenőrizni kell a művelet eredményességét,
ha szükséges, a mosást meg kell ismételni.
Nagyobb (50*50cm) területű szennyeződés esetén a dekontaminációt részekre osztva kell
elvégezni.
A felhasznált papírvattát aktív hulladékként kell tekinteni. A hulladékot - lehetőség szerint
tömörítve, - a -1.111 (P.40-42) helyiségben, zárt helyen kell tárolni a következő temetésig.
A megtisztított területek tisztaságát ellenőrizni kell, a dekontaminációt szükség szerint meg
kell ismételni.

15. Annak meghatározását, hogy milyen időközönként szükséges az MSSZ

felülvizsgálata
A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat felülvizsgálati idejét a tevékenységi engedély
határozza meg.

