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I. A KUTATÓHELY FŐ FELADATAI  2012-BEN 
 
Az intézet kutatási koncepciója megfelelt a kutatóközpont stratégiai kutatási tervének, 
amelynek ismertetése a kutatóközpont beszámolójának I. pontjában található. E 
koncepció hármas célt szolgált: a jelen igényeinek megfelelő nukleáris biztonsággal 
kapcsolatos kutatások,  a Magyarországon létesítendű új atomerőmű blokkok 
előkészítése, a jövő energiatermelésének megalapozása: negyedik generációs 
atomreaktorok és magfúzió által.  
 
A Budapesti Kutatóreaktor biztonságos üzemeltetése, a kutatási lehetőségek folyamatos 
fejlesztése és így világszínvonalon tartása továbbra is jelentős feladata az intézetnek. 
 
II. A 2012-BEN ELÉRT KIEMELKEDŐ KUTATÁSI ÉS MÁS JELLEGŰ 
EREDMÉNYEK 
 
a) Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények 
 
Reaktorfizikai és multi-physics kutatások 
 
A negyedik generációs reaktorokkal kapcsolatos kutatásokat a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által finanszírozott NUKENERG projekt keretében végezték. A vizsgálatok 
egyik célja a szuperkritikus nyomású vízhűtéses reaktor (Supercritical Water-Cooled 
Reactor, SCWR) európai változatának, a HPLWR reaktornak (High Performance Light 
Water Reactor) stacionárius kapcsolt reaktorfizikai -termohidraulikai 
programrendszerének létrehozása volt. A 2012-ben lezárult NUKENERG projektben 
befejezték a HPLWR reaktor zónatervezési programrendszerének fejlesztését a 
négyszöges geometriájú finomhálós diffúziós modell rendszerbe integrálásával. Az új, 
pontosabb számítási apparátus segítségével elemezték a reaktor zónáját. Felvázolták, 
hogy a kazetták tervezésében és a töltetoptimalizálásban milyen irányú lépésekkel 
várható a burkolathőmérséklet jelentős csökkenése. Ugyancsak befejeződött a HPLWR 
reaktor biztonsági rendszereinek méretezése a szükséges biztonsági elemzések 
elvégzésével. A 2012 évi vizsgálatok során - a projekt megelőző részében kidolgozott 
tervek szerinti biztonsági rendszerekkel kiegészített számítási apparátussal - biztonsági 
elemzések készültek több változatban, melyek alapján értékelni lehetett a biztonsági 
rendszerek megfelelőségét. Ennek nyomán javaslat készült a megfelelő változatokra, 
azok paramétereire, melyek mellett a biztonsági elemzések elfogadási kritériumai 
teljesültek. 
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A NUKENERG projektben végzett tevékenység másik célja a IV. generációs folyékony 
fémhűtésű, gyors neutron-spektrumú reaktorok reaktorfizikai és biztonsági vizsgálata 
volt. Az alábbi gyorsspektrumú fémhűtésű reaktorok biztonsággal és izotópháztartással 
kapcsolatos jellemzőit vizsgálták és hasonlították össze stacionárius állapotokban. 
 

• Nátriumhűtésű, oxid fűtőelemmel rendelkező tenyésztő gyorsreaktor nagy 
élethosszúságú hasadási termékek elégetésére 

• Ólomhűtésű, oxid fűtőelemmel rendelkező gyorsreaktor 
• Nagyteljesítményű karbid fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 
• Nagyteljesítményű oxid fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 
• Közepes teljesítményű fémes fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű gyorsreaktor 
• Közepes teljesítményű oxid karbid fűtőelemmel rendelkező nátriumhűtésű 

gyorsreaktor 
 
A vizsgálatok eredményeképpen az adódott, hogy a nátrium-hűtésű változatok közül a 
karbidos üzemanyagú nagy méretű zóna a legperspektivikusabb. Ennek nagy abszolút 
értékű Doppler-együtthatója kompenzálhatja a pozitív üregegyütthatót, elegendően 
alacsony az abszorbensek értékessége, ami a nem tervezett abszorbens mozgatásokkal 
járó üzemzavarok esetén kedvező, ugyanakkor a zóna lezárhatóságának követelménye 
mindig teljesül. A nagy értékességű abszorbensek a közepes méretű zónákban komoly 
problémát jelenhetnek a biztonság szempontjából. A fém üzemanyagú koncepció 
helyzetét tovább rontja a kis Doppler-együttható. A konverziós tényező szintén a 
karbidos nagy teljesítményű zónára a legkedvezőbb, jóval 1 fölött van. Viszonylag magas 
hőmérsékleten üzemel, közel 1000 °C-on, ez kicsivel van az oxidos üzemanyagok 
hőmérséklete alatt, de az üzemanyag olvadáspontja és a hővezetési tényezője is magas 
(előbbi ~2500 °C), ráadásul – az oxidos üzemanyaggal szemben – nehezen lép 
kölcsönhatásba a nátriummal. 
 
Az Euratom FP7 keretében létrejött Supercritical Water Reactor - Fuel Qualification Test 

(SCWR-FQT) projekt végső célja a csehországi LVR-15 kutatóreaktorban elhelyezni 
tervezett, fűtőelem pálcákat tartalmazó szuperkritikus tartományban üzemelő besugárzó-
csatorna megtervezése és a hatósági engedélyezéshez szükséges elemzések elvégzése 
nemzetközi együttműködés keretében. Az intézet a reaktivitás üzemzavarok elemzésének 
előkészítéseképpen 2012-ben kifejlesztette az LVR-15 reaktor és a besugárzó-csatorna 
kvázistacionáris kapcsolt neutronfizikai-termohidraulikai modelljét (KARATE-LVR). A 
kutatóreaktor kiégési számításai alapján elemezték a fűtőelem pálcák teljesítményprofilját 
a besugárzás során. Kiszámították a besugárzó csatorna vastag nyomástartó acélcsövében 
fejlődő hőteljesítményt és kimutatták, hogy figyelembevétele nem elhanyagolható módon 
változtatja meg a csatorna hűtővizének hőmérséklet-eloszlását. Konzervatív feltevésekkel 
élő fűtőelem pálca bomlási hő görbét határoztak meg, melyet a projekt résztvevői a 
biztonsági elemzésekben hasznosítanak. Megkezdték a KIKO3D-ATHLET kódon 
alapuló dinamikai modell fejlesztését. 
 
A jelenlegi és a közeljövőben létrehozandó reaktorok (pl. új paksi blokkok) más energia-
termelési módokkal versenyképes és egyben biztonságos üzemeltetésének feltétele a normál 
üzemi és üzemzavari limitiek és biztonsági sávok megalapozott, de nem túlzottan 
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konzervatív kijelölése. A sávokhoz konfidencia szintek, valószínűségek tartoznak. Tovább 
folytatódott azoknak a módszereknek a kidolgozása, melyek révén ezek az adatok 
(biztonsági sávok konfidencia jellemzőkkel) kiszámíthatók úgy a normál üzem, mint az 
üzemzavarok esetén. Ennek során az AEKI részt vesz az OECD NEA jelenleg folyó, WPRS 
UAM („Uncertainty Analysis in Modeling”) együttműködésben, és 2012-ben elvégezte 
annak a COBRA szubcsatorna kódnak a bizonytalansági elemzését stacionárius és tranziens 
üzemmódban, amit a tervezett multi-physics vizsgálatokban fognak használni. 
 
Termohidraulikai kutatások 
 
A Paksi Atomerőmű megrendelésére folytatódott a CERES berendezésen a kísérleti 
munka. A 2010 – 2011 években végzett CERES mérésekkel megvizsgálták a 
reaktortartály külső hűtésére kiépítendő rendszer működőképességét a hűtőcsatorna 
geometriai jellemzőinek változtatása mellett. A paksi, a NUBIKI-s és az OAH-s 
szakemberek is felvetették, hogy ilyen baleseti állapotban, az erőműben jelentős a bórsav 
koncentráció a „zsompvíz”-ben. Felmerül a kérdés, ha a hűtésre hosszú ideig szükség van 
– akár a fukusimai példa alapján is – a hűtőközegből kirakódó bórsav nem akadályozza-e 
a tartály külső hűtését. Mivel a CERES berendezés az egyéb rendszerektől szeparáltan 
üzemeltethető, alkalmas arra, hogy bórsavval, vagy bórsav-kiválást modellező sóoldattal 
végezzék el a hűtési kísérleteket. Az eddigi eredményeik megmutatták, hogy a hűtés 
folyamán periodikusan gőz képződik a hűtőcsatorna kritikus szűkületében, ami bórsav 
kiváláshoz, és ezáltal a szűkült keresztmetszet esetleges eltömődéséhez vezethet. A 
hosszúidejű (kb. 24 óra) működési idő biztosításához a berendezés visszatérő ágába egy 
speciális hűtőt építettek be, amivel stabilizálhatják a „zsompvizet” szimuláló tartály 
hőmérsékletét. A bóros víz hatását egyrészt a hűtés esetleges leromlásával, illetve a mérés 
után a berendezés kritikus részeinek szétszerelésével és a kirakódások 
szemrevételezésével/fényképezésével detektálhatják. A mérés közben mintavételezéssel 
folyamatosan ellenőrizni lehet a „zsompvíz” bórsav/só koncentrációjának változását. A 
méréseket 14 – 40 g/kg bórsav koncentráció mellett folyamatosan végezték. 
 
A Paksi Atomerőmű a ZÜHR rendszerek csővezetékeire tett vízütéses megállapítások 
kísérleti igazolását is kérte, ugyanis több olyan bizonytalanságot tartalmaz az elméleti 
vizsgálat, amelyeket csak kísérlettel lehet tisztázni. Ezért egy 1:1 méretű modell 
megépítésével és több méréssorozat elvégzésével igazolták, hogy a megadott feltételek 
mellett nem alakul ki vízütés az erőmű vizsgált csőszakaszain. 2012-ben a 
rendelkezésükre álló nagyszámú mérési adat felhasználásával kidolgoztak egy módszert 
az erőművi csővezetékek minősítésére, amivel WAHA számítások nélkül is különböző 
paraméterek alapján eldönthető a kondenzációból eredő vízütés létrejöttének lehetősége. 
 
A Paksi Atomerőműben a leállási PSA felülvizsgálatára készülve hiányosságként merült 
fel a leállási fázisban, nitrogén párna mellett bekövetkező folyásos üzemzavarok 
elemzése. A következmény-elemzés az eseményfák aktualizálása miatt szükséges. Mivel 
a paksi atomerőműre eddig kizárólag a nagyméretű LOCA esetét vizsgálták, ezért 2012-
ben elvégezték néhány – az MVM PA Zrt. által specifikált - kisebb méretű törés 
számítását. 
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Az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramjának GoFastR projektje, valamint  
francia/cseh/szlovák/lengyel együttműködésben megvalósuló ALLEGRO konzorcium 
keretében a CFD eszközök alkalmasságát vizsgálták a német L-STAR kísérleti 
berendezésen kapott, levegő hűtőközeggel végzett mérések alapján. Továbbá folytatódtak 
az üzemzavar-elemzési számítások a CATHARE kóddal az ALLEGRO kísérleti 
gyorsreaktorra, ezek ugyanis szükségesek a reaktor biztonsági jelentésének 
létrehozásához. 
 
A PKL-3 projekt programjának megfelelően 2012-ben csupán a PKL kísérleti 
berendezésen végeztek kísérletet, az MTA EK PMK berendezésén egyelőre az első 
kísérlet előkészítése történt meg.  
 
Fűtőelem és reaktoranyag kutatások 
 
2012-ben magas hőmérsékletű oxidációs teszteket hajtottak végre 1000 °C-on és 1200 
°C-on, 300 és 600 ppm hidrogéntartalmú, új gyártási technológiával, fémszivacsból 
előállított E110G burkolattal. A különböző hidrogéntartalmú burkolatminták oxidációs 
kinetikájában nem tapasztaltak számottevő különbséget. A mechanikai vizsgálatok 
szerint az eredeti burkolatok képlékenyebb viselkedést mutattak, mint a hidrogént 
tartalmazó minták. A nagyobb hidrogéntartalom ridegebb viselkedést eredményezett. A 
kísérletek alapján megállapítható, hogy a burkolat normál üzemi hidrogén felvétele 
negatív hatást gyakorolna a fűtőelem burkolat mechanikai tulajdonságaira LOCA 
esemény bekövetkezésekor.  

A szivárgó fűtőelemeknek a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában történő 
elhelyezéséhez forrástag becslés készült. AZ MTA EK szakértői a fűtőelemből történő 
kikerülést számolták ki különböző esetekre. A számítási modellek részben a fizikai 
folyamatok követésén, részben mérnöki becslésen alapultak. A nedves oldódást számító 
modellben paksi mérések adatait használták fel. Az üzemzavari forrástagokra konzervatív 
módon integrális adatokat adtak meg feltételezve, hogy a fűtőelemben maradt összes 
oldott aktivitás jelenti a forrástagot. A számítások eredményei elősegítik a döntéshozatalt 
a szivárgó fűtőelemek KKÁT-ban történő tárolásának engedélyezéséről. 

A FRAPTRAN fűtőelem-viselkedési kóddal, egy OECD projekt keretében modellezték a 
japán NSRR és francia CABRI kísérleti reaktorokban végzett RIA (reactivity initiated 
accident) kísérleteket. A tranziensek előtti több éves besugárzásokat a FUROM kóddal 
megfelelő módon szimulálták. Az MTA EK eredményei nem mutattak kirívó eltéréseket 
projekt többi résztvevőinek eredményeitől, általában a középmezőnyben helyezkedtek el, 
közel a mért adatokhoz. Összességében elmondható, hogy a CABRI és a NSRR OECD 
RIA benchmark feladatok számítása során széleskörű modellezési tapasztalatokra tettek 
szert, eredményeik világviszonylatban is megállják a helyüket, az elért tapasztalatokat a 
jövőbeli paksi munkákban is felhasználhatják. 

A STYLE projekt keretében egy VVER-440 típusú reaktortartály fővízköri csonkja 
tranziens-varratának kicsinyített mintája készült el, melyen többféle eljárással is 
meghatározták a hegesztés során keletkezett maradófeszültséget. A maradófeszültség 
értékének ismerete nagyon fontos a valódi szerkezet biztonságának megítélése 
szempontjából, ám arra vonatkozóan igen kevés empirikus adat, és még kevesebb 
számítással készített elemzés áll rendelkezésre a nemzetközi irodalom szerint. Éppen 
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ezért az elkészült modellen végzett mérések hiánypótlónak számítanak. A kutatások 
során elkészült a varrat készítését követő, a MARC programrendszerben készített 3 
dimenziós végeselemes szimulációs modell is, amely a hegesztés szimulációját hajtja 
végre. Elmondható, hogy a projekt kísérleti és számítási munkái során magasszintű 
kísérleti és numerikus szimulációs munkát végeztek, melynek eredményei 
világviszonylatban is megállják a helyüket; a tapasztalatok a jövőben a paksi munkáknál 
is felhasználhatók lesznek. 

Az év során elkészült a Budapesti kutatóreaktorba tervezett új besugárzó berendezés, a 
BAGIRA II, amely alkalmas lesz a besugárzások idején végzendő mechanikai 
anyagvizsgálati kísérletek végzésére is. Ilyen kísérleti berendezés jelenleg csak néhány 
működik a világban, ezért a szerkezet hiánypótlónak számít a maga kategóriájában. A 
tesztüzem eredményesen befejeződött, ennek alapján az OAH NBI a berendezés 
működési engedélyét megadta. A tényleges kísérleti munka 2013 első negyedévében 
kezdődhet meg. 
 
Reaktor monitorozási és szimulációs rendszerek fejlesztése 
 

2012-ben folytatódott a VERETINA nevű csatolt neutronfizikai-termohidraulikai 
kódrendszer kidolgozása. A Paksi Atomerőmű megrendelésére készülő rendszer a tervek 
szerint a jelenleg használt modelleknél részletesebben és pontosabban képes leírni a 
reaktor aktív zónájában fellépő áramlási és hőfizikai jelenségeket. A rendszer fejlesztése 
több fázisban történik, még 2011-ben elkészült a rendszer koncepciója és rendszerterve, 
továbbá kidolgozták a kódok validációs és verifikációs (V&V) eljárásának a tervét. 
Megvalósultak az 1. fázis fejlesztési feladatai és előzetes számításokat végeztek az új 
modellekkel. 2012-ben a második fejlesztési fázis valósult meg: kialakították a zóna 
kazettanódusz-szintű leírását, majd paksi üzemviteli adatok alapján elvégezték az előírt 
V&V számításokat. Megtörtént a rendszer felhasználói és fejlesztői dokumentációjának 
kidolgozása is.  
 

2012-ben folytatódtak az új paksi atomerőművi blokkok létesítésének előkészítéséhez 
kapcsolódó tevékenységek. A legfontosabb munka a tenderkiírás készítésében történő 
részvétel volt, az MVM Zrt. Lévai projekt keretében. Több tender-alfejezet véglegesítése 
és háttéranyagok készítése mellett a laboratórium végezte az MTA EK által a Lévai 
projektben végzett munkák koordinálását is. 
 

2012-ben is folytatták a rendszeres reaktor diagnosztikai méréseket a Paksi Atomerőmű 
összes blokkján és elvégezték a kapcsolódó kiértékeléseket. A havonta végzett mérések 
során keletkezett zajdiagnosztikai mérési adatokat a blokkok állapotának szisztematikus 
figyelésére használták, az elemzések az aktív zónán átáramló hűtőközeg forgalmának 
monitorozására és a zónán belüli szerkezetek rezgéseinek detektálására irányultak. Az 
elemzések egyik blokkon sem tártak fel technológiai rendellenességet vagy egyéb 
műszaki problémát. 
 

A Paksi Atomerőmű blokkjain és teljesléptékű oktatószimulátora mellett jelenleg 
működő blokkszámítógép (BSZG) rendszerek felújítása időszerűvé vált, mert a BSZG 
hardver eszközei és operációs rendszere az elmúlt 15 év alatt elavultak. A 
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blokkszámítógép hosszú távú rendelkezésre állásának és megbízható működésének 
garantálása miatt az erőmű úgy döntött, hogy egy koncepcióterv készítésével alapozza 
meg a BSZG felújítását. A koncepció elkészítésére a Scadanet Kft. kapott megbízást, az 
MTA EK alvállalkozóként működött közre a munkában. A koncepcióterv az alábbi 
kérdéseket tárgyalta részletesen:  
 

- a jelenlegi BSZG értékelése felhasználói, üzemeltetői és karbantartói 
szempontból, 

- a felújítás során megvalósítandó funkciók felmérése,  
- javaslatok megfogalmazása a felújítás során alkalmazandó műszaki 

megoldásokra, 
- a felújítás során elvégzendő feladatok azonosítása és a feladatok ütemezése, 
- megalapozott becslés összeállítása a felújítás várható költségeire. 

 

A közös munka eredményeképpen 2012 végére elkészült a BSZG felújítás koncepciója, 
melynek zsűrizése 2013 elején fog megtörténni. A tervek szerint az erőmű által 
elfogadott koncepcióterv a BSZG felújítás egyik alapvető dokumentuma lesz, mely 
alapján 2013-ban megindulhat a felújított rendszer részletes számítástechnikai tervezése. 
 

A Paksi Atomerőmű 2012-ben elhatározta, hogy a teljesléptékű szimulátor terjedelmének 
kiterjesztésével, bővítésével egy olyan eszközrendszert alakít ki, amely felhasználható a 
személyzet képzésére az ún. súlyos baleseti folyamatokkal kapcsolatban. A bővítést 
egyrészt a fukusimai baleset után elvégzett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat 
eredményeként előirányzott intézkedések, másrészt új oktatási igények és a szimulációs 
modellek pontosítására irányuló törekvések indokolták. Az erőmű az MTA 
Energiatudományi Kutatóközpontot és a NUBIKI Kft.-t bízta meg, hogy készítsen el egy 
értékelő tanulmányt, amely összegzi a  súlyos baleseti szimulátorok használatára 
vonatkozó aktuális nemzetközi tapasztalatokat és technikai megoldásokat, valamint 
számba veszi a paksi szimulátor továbbfejlesztésének lehetőségeit, a bevonható 
potenciális partnereket, beleértve a hazai és külföldi lehetőségeket is. A közös munka 
eredményeképpen 2012 végére elkészült egy koncepcióterv, amely elemzi a fenti 
feladatok megvalósíthatóságát, modellezési, számítástechnikai és egyéb szempontokat 
(pl. fejlesztési és kivitelezési kérdéseket) figyelembe véve. A tervek szerint az erőmű 
által elfogadott koncepcióterv a szimulátor bővítésének alapvető dokumentuma lesz, 
melynek alapján egy későbbi időpontban megindulhat a súlyos baleseti szimulációs 
modul részletes tervezése. 
 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) részéről 2012-ben felmerült az igény, hogy a 
Budapesti Kutatóreaktor (BKR) kijelölt mérési adatait elérje a CERTA központban, ahol 
az OAH Balesetelhárítási Szervezetének szakértői nukleáris vagy radiológiai 
veszélyhelyzetben dolgoznak (CERTA = Centre for Emergency Response, Training & 
Analysis, Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központ). Az OAH 
megbízásából egy megvalósíthatósági tanulmány készült, amely megalapozott javaslatot 
ad a BKR mérési adatainak továbbítására a CERTA központba, továbbá specifikálja az 
adatok felhasználásának és megjelenítésének módszereit. A 2012 végére elkészült  
tanulmány részletesen leírja a BKR információs rendszerében használható adatkiolvasási 
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eljárásokat, továbbá az adatátvitel gyakorlati megvalósításához javasolt informatikai 
koncepciót. A tanulmány javaslatot tesz az adatátvitel terjedelmére, specifikálja az on-
line adatkapcsolat műszaki megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközöket, a 
kapcsolódó fejlesztési feladatokat, továbbá a kivitelezéshez szükséges egyéb 
tevékenységeket. A tervek szerint az adatátvitel gyakorlati megvalósítására 2013-ban 
kerül sor, az OAH által elfogadott koncepció alapján. 

 

Sugárvédelmi kutatások 
 
Az EK-ban (korábban AEKI) kifejlesztett Pille-MKSz dózismérő rendszer 2003 óta a 
Nemzetközi Űrállomás (ISS) orosz modulján a dozimetriai szolgálati rendszer része. 
Segítségével rendszeresen végeznek méréseket a dóziseloszlás feltérképezésére, mérik az 
űrhajósok személyi dózisát űrséták alatt és rendkívüli naptevékenység idején, illetve részt 
vesznek fedélzeti kísérletekben. Az több ezer elvégzett mérés eredményét 2012-ben – a 
korábbi évekhez hasonlóan – feldolgozták és nemzetközi szakmai fórumokon ismertették. 
Megkezdődött a Pille-MKSz rendszer dozimétereinek továbbfejlesztése. 

 
A Pille tapasztalatai alapján az AEKI-ben kifejlesztett földi, kereskedelmi célú PorTL 
rendszert az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft. hasznosítja. 2012-ben a PorTL 
rendszer részt vett az EURADOS IC2012 személyi dózismérő rendszerek összemérésén, 
ahol bebizonyította, hogy kiválóan alkalmas személyi dozimetriai célokra is. 
 
Az elmúlt években kifejlesztett 4π térszögben közel egyenletes érzékenységgel 
rendelkező háromtengelyű szilícium detektoros űrdozimetriai teleszkóp (TriTel) egy 
példánya feljutott a  Nemzetközi Űrállomás európai Columbus moduljának a fedélzetére, 
ahol 2012 novembere óta folyamatosan végez méréseket. A készülék az elnyelt dózis 
mellett a LET (lineáris energiaátadási tényező) és a sugárzási minőségi tényező 
meghatározására is alkalmas, így segítségével kiszámítható a sugárzás biológiai károsító 
hatására jellemző dózisegyenérték. 
 
Az Európai Űrügynökség (ESA) REXUS/BEXUS programjának keretében – egyetemi 
hallgatókkal együttműködve – egy aktív (TriTel teleszkóp, GM-számlálók) és passzív 
dózismérő rendszereket (Pille bura dózismérőket, nyomdetektor neutron dozimétereket, 
nagy érzékenységű TL tablettákat) tartalmazó kísérlettel (TECHDOSE) sikeres méréseket 
hajtottak végre Észak-Svédországban, a BEXUS-14 sztratoszferikus ballon fedélzetén. 
 
Az ESA üstököskutató űrszondája, a Rosetta 2014-ben éri el a 67P/Csurjumov-
Geraszimenko üstököst. Az EK közreműködésével két műszer készült (a ROMAP/SPM 
plazma- és a SESAME/DIM pordetektor) az űrszonda leszálló egységére. Az EK 
munkatársai 2012-ben is folytatták a leszállási és az üstökös felszínén elvégzendő 
program előkészítését, valamint a mérőműszerek földi kalibrálását. 
 
A Nemzetközi Űrállomás két orosz szegmensében a kozmikus sugárzási viszonyok 
felmérése az Orosz Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Problémák Intézetével (RAS 
IBMP) együttműködésben 2010-ben indult el, és további detektorok 2011-ben történő 
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feljuttatásával már három szegmensben folytatódott. A program neve DoseMap (SPD). 
Az első fázisban a Földre visszahozott detektorok kiértékelése és elemzése 2012-ben 
befejeződött, és elkezdődött a második fázis detektorainak kiértékelése is. Az 
eredmények nemzetközi résztvevőkkel közös publikációban rövidesen megjelennek. A 
dózistérképezésre irányuló vizsgálatok továbbfejlesztett eszközök Űrállomásra 
juttatásával folytatódtak. 
 
2010-ben új feladatként jelentkezett a kozmikus sugárzás mélységi eloszlásának biológiai 
rendszerekben történő meghatározása (BioTrack program), szintén az IBMP-vel 
együttműködésben. A feladat elvégzésére tervezett eszközök négy ütemben érkeznek 
vissza a Földre kiértékelésre. Eddig 2011-ben és 2012-ben érkeztek detektorok, melyek 
értékelése 2012-ben történt. További két egység visszaérkezése 2013-ban esedékes.  
 
Az eddigi SPD és BioTrack detektorok kiértékelésének eredményei visszatükrözték a 
naptevékenység változását a vizsgált három éves időszakban és néhány rendkívüli 
napkitörés hatását az Űrállomáson. Az IBMP felkérésére 2011-től folyamatosan részt 
vesznek az orosz űrhajósok kozmikus sugárzásból eredő dózisterhelésének vizsgálatában. 
 
Az EK kutatói több európai kutatóintézettel közösen részt vesznek az Európai 
Űrügynökség (ESA) szervezésében zajló a Columbus modul dózistérképezésére irányuló 
kutatásokban, a DOSIS-3D programban, amely 2012-ben indult és hat ciklusra tervezték.  
 
Az EK-ban készült mérőegységek is beletartoznak azon eszközök sorába, melyekkel 
Magyarország hozzájárul a Nemzetközi Űrállomáson a kozmikus sugárzás spektrumának 
és az integrális dózisnak a meghatározásához, ezzel jelentősen növelve hazánk műszaki 
és tudományos hírnevét. 
 
A SINAC környezeti szimulátor programrendszer segítségével modellezhető a 
környezetbe került radioaktív anyagok terjedése és kiülepedése, a kialakuló dózisok, a 
várható egészségi hatások, valamint a korai óvintézkedések bevezetésének hatásai. A 
program új verziójának első fejlesztési szakasza 2012-ben lezárult. Az EK munkatársai 
ebben az évben átfogó tesztelést hajtottak végre az elkészült programon és elkészítették a 
program használatát segítő oktatási anyagot. 
 
Környezetfizikai kutatások 

 
A kutatóközpont új kutatási profiljának megfelelően, az átszervezéssel kialakult 
Környezetfizikai Laboratórium keretében kidolgozásra került, a környezetbarát 
energiatermelés és tárolás kutatási stratégiája. A meglévő humán és laboratóriumi 
erőforrásokra, valamint a szerteágazó egyetemi és ipari kapcsolataikra alapozva egy 
középtávú kutatási tervet készítettek, melyet november hónapban az MTA is megkapott. 
A megújuló energiák kutatási stratégiája a kutatóközpontnak az energiatermelés területén 
megszerzett szaktudására és a meglévő kutatási infrastruktúrára épül és szervesen 
illeszkedik egy szélesebb fosszilis –nukleáris – megújuló kutatási keretbe. A főbb 
kutatási irányok magukba foglalják a széndioxid-tárolási vizsgálatokat, a biomassza 
tüzelés optimalizálását, a szélturbina lapátforma kialakításának modellezését, a 
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sóolvadékok termo-hidraulikai elemzését, az új energiatárolási rendszerek vizsgálatát, a 
hidrogéntárolás kutatását és az intelligens hálózatok modellezését. 

A nagyaktivitású radioaktív hulladékok mélygeológiai tárolóban történő biztonságos 
elhelyezésének témájában, svájci együttműködés keretében, magyar és svájci 
mélygeológiai tároló alapkőzetének szorpciós kapacitását vizsgálták. A Bodai Agyagkő 
Formáció agyagos kőzeteiből készült csiszolatokon meghatározták, hogy mely ásványok 
játszanak döntő szerepet a radionuklidok megkötésében. A laboratóriumi és szinkrotronos 
fluoreszcens és abszorpciós röntgenspektroszkópi mérések alapján megállapították, hogy 
a nikkel mellett a Cs is az agyagásványokhoz kapcsolódik, míg az U eltérően viselkedik. 
Az urán megkötésében a kőzet Fe-Mg-karbonát (ankerit) tartalma is jelentős szerepet 
játszik. A megkötött uránnak megközelítőleg 25 %-a az ankeritek mállása révén létrejött 
FeOOH fázishoz kapcsolódik.  

A kis dózis kutatások 2012-es eredményei közül kiemelik a légúti primer radioizotóp 
kiülepedés és a feltisztult hányad okozta sugárterhelések összehasonlítása, mely arra a 
következtetésre vezetett, hogy e két hányad nagyságrendileg megegyezik egymással. A 
radonleányelemek példáján bemutatták továbbá, hogy a sugárterhelés egyenetlenségét 
nem szükséges, de nem is lehetséges figyelembe venni a jelenlegi sugárvédelmi 
szabályozásban, mivel a nominális kockázat, az effektív dózis és az egyenértékdózis 
lineáris függvényei az elnyelt dózisnak. Rámutattak arra, hogy a kis dózis tartományra 
jellemző, nemlineáris dózisfüggésű jelenségek jelentősége feltételezhetően kisebb a 
belélegzett radonleányelemek tüdőre gyakorolt hatása esetén, mint olyan 
sugárforrásoknál, melyek térben egyenletes sugárterhelést eredményeznek. 
 
A Budapesti Kutatóreaktor működésének főbb eredményei 
 
A Budapest Kutatóreaktor Műszerközpont (BKM) fő feladata, hogy biztosítsa a 
Budapesti Kutatóreaktor berendezéseinek hatékony kihasználást az alap és alkalmazott 
kutatások területén. Ennek érdekében a BKM évek óta működtet egy nemzetközi „user” 
programot, amelynek keretében hazai és nemzetközi kutatók pályázhatnak mérési időre.  
A pályázatokat egy nemzetközi bíráló bizottság értékeli és rangsorolja. A rendkívül nagy 
mérési idő igény miatt, a BKM csak kiváló és nagyon jó pályázatok számára tud mérési 
időt biztosítani.  
 
2012. május végén rendezték a Közép-európai neutron-szórásos iskolát. A programnak 
30 résztvevője volt, legtöbben a közép-európai régióból érkeztek. Az iskolát 11. 
alkalommal rendezték meg, a nagyon-nagy érdeklődés miatt az iskola szervező bizottsága 
úgy döntött, hogy 2013-tól évenként rendezi  meg az iskolát az eddig kétévente helyett. 
2008-ban alakult a Budapesti Kutatóreaktor kezdeményezésére a kelet-európai reaktorok 
koalíciója. Az elmúlt évben együttműködés az oktatás-tréning, az izotópgyártás, a reaktor 
nagyberendezéseinek kihasználtsága, és az anyagvizsgálat-besugárzás területén valósult 
meg.  
 
b) Tudomány és társadalom 
 
Az intézet tevékenységéről és eredményeiről időközönként internetes hírportálokon, 
napilapokban, valamint rádió- és televízió műsorokban számol be.  
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Az MTA Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében több előadás hangzott el, 
amelyeken részben a legérdekesebb kutatások és azok eredményeinek ismertetése volt a 
céll, részben pedig a kutatóintézet starégiájának megismertetése a szélesebb közönséggel. 
 
A Budapesti Kutatóreaktor 2012-ben is számos vendéget fogadott, elsősorban 
diákcsoportokat, de meg kell említeni az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének 
nagylétszámú csoportját is, amelynek tagjai élénk érdeklődést mutattak a reaktor és azon 
végzett kutatások iránt. 
 
III. A KUTATÓHELY HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI 2012-BEN 
 
Fenntartható Atomenergia Technológiai Platform 2012-ben folytatta tevékenységét, 
ennek során tovább finomították a következő néhány év nukleáris kutatásainak tervét, 
figyelembe véve a magyar atomenergetika igényeit és a nemzetközi trendeket is. A 
platform céljai megfelelnek az intézet kutatási célkitűzéseinek és a nukleáris ipar 
jelenlegi igényeit is kielégítik valamint a jövő céljait is szolgálják. A platform 
finanszírozására új lehetőség nyílt az atomenergiával kapcsolatos kormányelőterjesztés 
nyomán, ez most a tavalyinál több optimizmusra ad okot a platform jövőjével 
kapcsolatban. 
 
Az intézet 2010 során együttműködési megállapodást írt alá egy cseh és egy szlovák 
kutatóintézettel az ALLEGRO berendezés tervezésének és építésének előkészíte céljából. 
Az ALLEGRO a gázhűtéses gyorsreaktork demonstrátora lesz. 2012 során az előkészítő 
tevékenységek folytatódtak. 
 
Az intézet kutatói mind az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mind pedig a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen aktívan résztvesznek mind az alapoktatásban 
mind pedig a posztgraduális képzésben. Az ELTE-n az AEKI kutatói a vegyészet, ezen 
belül a fizikai kémia oktatásában tevékenykednek, a BME-n pedig a nukleáris technika, 
ezen belül elsősorban a reaktorfizika területén.  

Nemzetközi kapcsolataik fontos részét képezi az EU projektekben való részvétel, 
kiterjedt kapcsolataik vannak számos kutatóintézettel és egyetemmel, elsősorban 
Európában, de a tengerentúlon is. 
 
IV. A 2012-BEN ELNYERT FONTOSABB HAZAI ÉS NEMZETKÖZI 
PÁLYÁZATOK RÖVID BEMUTATÁSA 
 
Az elnyert nemzetközi pályázatok jórésze az EU keretprogramjaiból származik és ezek 
jelentősége abban áll, hogy a korszerű atomenergetikához kapcsolódó nemzetközi 
kutatásokhoz biztosít kapcsolatot, lehetőséget adva részben a hasadáson alapuló 
atomereaktorok korszerű változatainak vizsgálatára részben a fúzióval kapcsolatos 
kutatásokra. E két látszólag távoli területet az új, magas hőmérsékleten is használható 
szerkezeti anyagok kutatása kapcsolja össze. 
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Az EU FP7 keretprogramból 2012-ben kiemelkedett az NMI3-II pályázat, amely a 
Budapesti Kutatóreaktoron folytatott kísérleti kutatások fedezetéhez adott jelentős 
hozzájárulást. 
 
A hazai pályázati lehetőségek az elmúlt évek során igen szűkösek voltak, a 2012. év 
során feltámadt a remény a jelentősebb pályázati lehetőségek újraindulására, ezen belül 
elsősorban az ALLEGRO prototípus gyorsreaktorral kapcsolatban van jó esély sikeres 
pályázatra amely lehetővé tenné a perspektívikus problémákkal való intenzívebb 
feoglalkozást. 
 
V. A 2012-BEN MEGJELENT JELENTŐSEBB TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK  
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(2012) 112-116 
 
Márkus A, Házi G: Numerical simulation of the detachment of bubbles from a rough 
surface at microscale level, Nuclear Engineering and Design, Vol. 248, pp. 263-269 
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