
IYNC 2014 Burgosban
Az International Youth Nuclear Congress (IYNC) egy kétéven-

te megrendezésre kerülő konferencia, melyet 2014-ben a spa-
nyolországi Burgosban rendeztek meg július elején. Az IYNC 
egy, a nukleáris területen lévő fiatal szakembereket tömörítő 
globális hálózat. Elsődleges célja, hogy a vezető tudósok át-
adják az ismereteiket a fiatal generáció számára, valamint a 
nukleáris energetika és technológia békés célú alkalmazása az 
emberiség boldogulása és jóléte érdekében.

Az idei konferencián a több mint 300 fiatal kutató mel-
lett a FINE két tagja is részt vett, így a 31 ország között 
Magyarország is képviselve volt az idei IYNC-n. Burgosban 
olyan magas rangú vezetőkkel találkozhattunk, mint Danny 
Roderick a Westinghouse elnök-vezérigazgatója, Alejo 
Vidal-Quadras, az Európai Unió parlamentjének egykori el-
nöke vagy a WANO (World Association of Nuclear Opera-
tors) igazgatója, Ken Ellis. Rajtuk kívül még meg kell említe-
ni a Koreai és az Amerikai Nukleáris Társaság elnökeit vala-
mint a China National Nuclear Corporation (CNNC) elnökét, 
akik szintén tartottak előadásokat.

A kongresszus programjában összesen 11 technikai szek-
ció, 19 workshop, 1 poszter szekció, 3 plenáris szekció és öt 
kerekasztali beszélgetés volt.

A 2014-es IYNC keretében a European Nuclear Education 
Network (ENEN) Association megszervezte a 8. ENEN PhD 
Event-et. A fórum lehetőséget biztosított a PhD hallgatóknak, 
hogy bemutassák munkájukat a szakmának egy barátságos, 
ugyanakkor konkurens légkörben. Az eseménynek még célja 
volt, hogy egyfajta „hidat” nyújtson a hallgatók és a szakembe-
rek között a nukleáris területen, valamint segítse a hallgatók 
tudományos munkáit. Az esemény egy vacsorával egybekö-
tött, díjátadó ceremóniával ért véget.

A fukushimai atomerőmű balesettel egy külön speciális 
szekcióban foglalkoztak „Three Years After Fukushima Daiichi 
Nuclear Accident - Reality, Challenges and Future” címmel.

A konferencia hatodik napján olyan technikai túrákon le-
hetett részt venni, mint az ENUSA Industrias Avanzadas 
S.A. nukleáris üzemanyag gyártó cég vagy a Santa Maria de 
Garona Atomerőmű látogatása. Szerepelt még a palettán a 
leszerelés alatt álló José Cabrera Atomerőmű vagy a CIEMAT 
Fúziós Laboratórium is.

Mivel a konferencia Spanyolországban volt megrendezve, 
nem maradhatott ki egy alternatív plusz program keretében, 
egy igazi bikaviadal megtekintése sem az Antonio Banuelos 
Ranch-on. Itt elmondtak a szervezők mindent, amit a bikavia-
dalról és a bikák neveléséről tudni kell, valamint be is mutattak 
egy tréning bikaviadalt két fiatal bikán a helyi arénában.

A konferencia keretén belül tartottak egy vezetői érte-
kezletet. A megbeszélésen előkerült az elmúlt két év te-
vékenysége, az aktuális elnökség beszámolója. Ezután be-
mutatkoztak a tisztújításon indulók, akiket ezt követően 
megszavaztunk. A 2016-os IYNC megrendezésére 4 ország 
is pályázott (Argentína, India, Kína, Oroszország), akik közül 
Kína győzedelmeskedett. 

Reméljük a 2016-os IYNC-n, Kínában több TTK-s fizikushall-
gatóval is találkozhatunk! 

                 Konferenciázott:
Peti és Áron

Fesztiválok nukleáris szemszögből
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) Fiatalok a Nukleáris Ener-

getikáért (FINE) szakcsoportja a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is részt vett a nagyobb fesztiválokon, ahol a nukleáris 
technika iránt érdeklődők felvilágosítást kaphattak az alapfo-
galmakról, a jelen kor kihívásairól, illetve csapatunk a fennálló 

tévhiteket is eloszlatta a nukleáris sátorba tévedőkben. 
A látogatók nukleáris és fúziós totók kitöltésével mérhet-

ték fel tudásukat, illetve az alapján kérdezhettek a nukleáris 
iparban dolgozó fiataloktól vagy jelenleg egyetemi tanulmá-
nyaikat folytató fizikus, energetikus, vegyész és gépész hallga-
tóktól. A jól sikerült totókat idén is értékes ajándékokkal ho-
noráltuk, így a látogatók többek között szert tehettek pólóra, 
kártyatartóra, labdára, sörnyitós kulcstartóra is.

A totókon kívül minden fesztiválra vittünk detektorokat, su-
gárforrásokat, így bárki testközelből megismerkedhetett az 
ionizáló részecskékkel. Ráadásul Paks II. aktualitásán felbuz-
dulva mindenhová vittünk egy virtuális modellt a tervezett 
VVER-1200-as blokkokról. 

A fesztiválszezont a hagyományosan Sopronban megren-
dezésre kerülő VOLT fesztivállal kezdtük, ahol megközelí-
tőleg 800 fiatalt érdekelt a nukleáris technika. A civil téren 
belül az MVM kamionjához közel kapott helyet a FINE Nukle-
áris Sátra, így a látogatók az alapfogalmak után megnézhet-
ték hogyan változik az ország áramellátása, amennyiben az 
egyes blokkokat leállítják.
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Miközben a fiatal nukisok csoportja a VOLT fesztiválon élvez-
te a tájékoztatás mellett az Artic Monkeys koncertet, a paksi 
kollégák párhuzamosan egy másik Nukleáris Sátrat nyitottak 
Pakson a Gastro Blues fesztiválon. Az ide betérők a tájékozta-
táson felül megkóstolhatták csapatunk által készített dödöllés 
vörösboros vadpörköltet is.

A július második fele az egyetemistáknak és főiskolásoknak 
szánt fesztiválokkal folytatódott. Részt vettünk a Miskolcon 
megrendezett EFOTT-on és a debreceni CAMPUS fesztiválon is.

A nyarat az ország legnagyobb fesztiváljával, a Sziget-tel zár-
tuk. Szigeten a világ minden tájáról érkezett hozzánk érdeklődő, 
így a FINE sátor hivatalos nyelve nagyon gyorsan az angol lett. 

A fesztiválokról a Kármán Stúdió közreműködésével videók 
is készültek interjúkkal. Ezeket a FINE facebook oldalán talál-
hatjátok meg, így ha kíváncsi vagy milyenek voltak a fesztivá-
lok vagy csak a nukleáris technika mindennapjairól szeretnél 
több információt kapni, keresd meg és lájkold a 
facebook.com/MNT.FINE oldalunkat. 

Ha szeretnél csatlakozni a FINE-hez és jövőre velünk fesztivá-
lozni, akkor gyere el Szakmai Hétvégénkre!

           Egész nyáron fesztiválozott:
                                                                                                            Áron

Svéd vendégek a magyar reaktoroknál
Az idei regisztrációs hét alatt fiatal kutatók és mérnökök 

kis csoportja érkezett Svédországból a FINE-hez. A szerény 
7 fős társaság idén a világ több pontján is látogatást tett 
nukleáris tanulmányi célból, ennek a körútnak volt az utol-
só állomása Magyarország. 

Svédországban a Sweden Young Generation Network (tulaj-
donképpen a svéd FINE) működése eltér a hazai gyakorlattól. 
Náluk az egyetemi tanulmányok után egy évig lehet valaki a 

szervezet tagja, amely idő alatt 6-7 fős csoportokba tömörül-
ve tanulmányi körutakat szerveznek maguknak. A szervezet 
csoportjai évente többször is találkoznak egymással, ahol 
bemutatják az egyes országokban szerzett tapasztalataikat.

A csoport egy hétig volt Magyarországon, ez alatt megis-
merkedett Budapest látványosságaival, illetve országunk 
atomreaktoraival. Egy teljes napot töltöttek a Paksi Atomerő-
műben, ahol megnéztek egy vezénylőtermet, bepillantást 
nyertek a reaktor-, valamint a turbinacsarnokba és végigjár-
ták a Karbantartó Gyakorló Központot is. 

Második nap a budapesti reaktoroké volt a főszerep. A tan-
reaktorunk mellett megtekintették a TRATEL kísérletet (pak-
si, hűtőközeg-vesztéssel járó /LOCA/ balesetet demonstráló 
termohidraulikai berendezés az R épület tetején), az MTA EK 
kísérleti reaktorát, illetve az ott található PMK berendezést 
(a Paksi Atomerőmű VVER-440/213 típusú reaktorainak kicsi-
nyített rendszer-termohidraulikai modellje).

A csapat érdekesnek találta és nagyon élvezte a tanulmányi 
látogatást, így remélhetőleg a jövőben több hasonló nem-
zetközi látogatásról számolhatunk be.

                 Svédeket vezetett:
Áron
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A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért szakcsoport idén ősszel, 
november 28. és 30. között rendezi meg a hagyományos, éves Szakmai Hétvégéjét Budapesten. A három napos 
programsorozat keretén belül ellátogatunk a Püspökszilágyiban található Radioaktív Hulladék Feldolgozó- és Tároló 
létesítménybe, ahol mindenki közelről megnézheti, mi történik az orvosi-, ipari- és kutatási eredetű, kis- és közepes 
aktivitású hulladékokkal. A hétvége további része egy konferencia lesz, ahol neves szakemberektől hallhatunk elő-
adásokat többek között olyan izgalmas témákról, mint a csernobili baleset, kommunikáció és menedzsment a nuk-
leáris energetikában, Paksi bővítés, neutronfizikai és reaktorfizikai alapkutatások. A szakmai programok után laza, 
kötetlen közösségi programokat is szervezünk kikapcsolódásként. A részvétel a Szakmai Hétvégén minden MNT tag-
nak és 35 év alatti személynek ingyenes, de a program regisztrációköteles és a résztvevők száma korlátozott! További 
részletek a facebook.com/MNT.FINE oldalunkon és levelezőlistákon. Amennyiben érdekel a nukleáris technika és 
energetika, valamint ennek a népszerűsítése és tévhitek eloszlatása a fiatalok körében, akkor gyere el és csatlakozz 
hozzánk! Várunk minden FINE vagy nukleáris technika iránt érdeklődőt sok szeretettel és radioaktivitással!

Lucsi

Gyere el Szakmai Hétvégénkre!


