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MNT a versenyképes tudásért – IV. Nukleáris Szaktábor 

Mester András 

Diósgyőri Gimnázium 
3534 Miskolc Kiss tábornok u. 42.  

 

Napjainkban ismételten sokat hallani az atomerőművekről. Így van ez Magyarországon is, ahol egyre több fórumon beszélnek a 
paksi atomerőmű bővítéséről. A tájékoztatókon megismerhetjük a korszerű erőművek típusait, teljesítményét, a hazai és 
nemzetközi energiahelyzetet. Ugyanakkor még mindig kevés szó esik arról, hogy kik fognak a jövőben dolgozni ezeken a 
munkahelyeken, szakmai előadásokat tartani, publikálni. 

 

Változott a világ, kevesebb, de magasabban kvalifikált 
szakemberre van szükség. Nem véletlen, hogy egyre több 
nagyvállalat vonul be az egyetemekre (Robert Bosch 
Mechatronikai Tanszék [7] a Miskolci Egyetemen, Debreceni 
Egyetem és a Teva Gyógyszergyár Zrt. által közösen alapított 
Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék [8,9]). Amikor 
szakemberképzésről beszélünk, legtöbbször csak az 
egyetemekre gondolunk, pedig be kell látni, hogy a mai, 
egyre magasabb követelményeket támasztó, rohanó 
világunkban a felsőoktatás csak jól felkészült 
középiskolásokkal lehet eredményes.  

A nukleáris szakember utánpótlás érdekében tehát már 
középiskolában - ahol először találkoznak a diákok az 
atomfizikával - meg kell kezdeni a jó képességű a téma után 
érdeklődő tanulók tehetséggondozását. Ezt a célt szolgálja a 
Magyar Nukleáris Társaság, mint társadalmi szervezet 
innovációja, a középiskolások nukleáris szaktábora. 
Egyetemekkel, kutatóintézetekkel és a Paksi Atomerőművel 
együttműködve 2010 júliusában már a negyedik tábort 
rendeztük meg. (A Nukleon 2008. júliusi számában [1] 
számoltunk be az első és a második szaktábor munkájáról.)  

Az előző évekhez hasonlóan a szervezési munkát és a 
program összeállítását dr. Pázmándi Tamás, Szántó Péter és 
Mester András végezte. Mind a hárman tagjai az MNT 
elnökségének. 

 
1. ábra: Csoportkép az ELFT Északi épülete előtt 

A tábor kapcsolódik egy másik nukleáris témájú 
tehetséggondozó programhoz, a Szilárd Leó 
Fizikaversenyhez [10], amely kifejezetten atomfizikával 
foglalkozik. (Szervezők: Szilárd Leó Tehetséggondozó 
Alapítvány, Energetikai Szakközépiskola, Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat). A verseny első három helyezettje - az adott 
évben - kedvezménnyel vehet részt a táborozáson. 

IV. Nukleáris Szaktábor 
2010. július 4-9. 
A tábor célja nem változott. Évek óta probléma, hogy a 
divatszakmák megjelenésével, a kedvezőtlen oktatási 
döntések hatására a fizika méltatlan helyzetbe került(2) . 
Sajnos ezen a téren az első tábor óta a mai napig sem történt 
változás. Az utóbbi évek felmérései [6] megerősítették azt a 
feltételezést, hogy a továbbtanulók fizika tudása egyre 
kevesebb. Ugyanakkor az is igazolást nyert, hogy az 
egyetemeken azok a tanulók, akik versenyeken jól 
szerepeltek vagy szakmai programokban vettek részt, jobb 
eredményeket értek el, mint az érettségin jól szereplők. Mivel 
az iskolai tapasztalatok és a tanulmányi versenyek (Pl. a 
Szilárd Leó Fizikaverseny) iránti érdeklődés jelzik, hogy 
vannak a fizika iránt elkötelezett tehetséges tanulók, továbbra 
is fontosnak éreztük a nyári szaktábor megszervezését. 

További indíttatást adott az is, hogy a korábbi évek táborozói 
közül többen nyertek felvételt fizikus vagy mérnöki szakokra. 
Erről a közeljövőben statisztikát is szándékozunk készíteni.  

A tendencia folytatódott: 2010-ben két 12. évfolyamot 
befejezett tanuló vett részt a táborban, ők a BME fizikus 
szakán folytatják tanulmányaikat. 

A tábor helyszíne immáron harmadik alkalommal a Gödön 
lévő Dunapart Nyaralóházak nevű kemping volt. A tanulók 
két-három ágyas, külön fürdőszobás, televízióval, hűtő-
szekrénnyel ellátott szobákban voltak elhelyezve. A kemping 
területén sportpálya és szalonnasütésre alkalmas hely is volt. 
Az előadásokhoz rendelkezésre állt egy tágas színházterem.  

Az idei táborban 18 tanuló (ebből három lány) vett részt. Ezt 
a korábbi évekhez hasonló létszámot tartani tudtuk a rossz 
gazdasági helyzet és az árvíz ellenére is. Egy tanuló volt ott 
mind a négy eddigi táborban, rajta kívül még hárman voltak 
olyanok, akik befejezték a 11. évfolyamot és tanultak modern 
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fizikát. A többiek a 9. vagy 10. évet fejezték be és atom-
fizikával legfeljebb csak szakköri foglalkozáson találkoztak. 
Öröm volt látni az érdeklődésüket és tájékozottságukat.  

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny helyezettjei közül 
hárman voltak jelen, ők jutalomképpen kedvezményes 
táborozási lehetőséget kaptak.  

Szakmai programok 

 
2. ábra: Előadás a színházteremben  

Tekintettel a táborozók fent említett összetételére, 
igyekeztünk olyan módon összeállítani a programokat, hogy 
mindenki számára elfogadható legyen.  

Július 4-én, vasárnap délután kettőig volt az érkezés, 
regisztráció és a szobák elfoglalása. Ezt követően már 
foglalkozások voltak. Az előadások helyszíne a tábor 
színházterme volt. 

A hat nap során a következő előadások hangoztak el 
(időrendi sorrendben): 

Mester András: Magfizikai alapok I. II. 

Lévai Péter: Magyarok és a CERN kutatásai 

Radnóti Katalin: Az atomfizika nagy egyéniségei 

Boros Ildikó:Atomenergetika a világban 

Cserháti András: Neutron detektorok és vacsorák  

Cserháti András: Energiahelyzet, atomerőmű bővítés 
Magyarországon 

Vincze Árpád: Nukleáris és radiológiai fegyverek 

Horváth Ákos: Kutatóreaktorok ma és holnap 

Barna Imre Ferenc: Termohidraulikai kísérletek az AEKI-ben 

Andrási Andor: Sugárvédelem 

Légrády Dávid :Izotópok orvosi alkalmazásai 

Nős Bálint: Radioaktív hulladékok kezelése 

Sükösd Csaba: Elemi részek 

Sükösd Csaba: Gyorsítók 

A korábbi táborokhoz képest növekedett a kísérletek és 
mérések száma. Tapasztalt tanár kollégák vezetésével 
atomfizikával kapcsolatos kísérleteket végeztek a diákok. 
Ennek keretében a második nap délutánján „Kísérletezzünk 
együtt! Atomfizikai kísérletek” címmel Sebestyén Zoltán 
ködkamrát épített a tanulókkal, Ujvári Sándor irányításával 
pedig a Szilárd Leó Fizikaversenyek döntőin feladott mérési 
feladatokkal ismerkedtek. 

 
3. ábra: PET mérés az ELTE-én 

Július 6-án, kedden délelőtt Radnóti Katalin szervezésében az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szakmai program volt. 
Homonnay Zoltán magkémikus, oktatási dékán-helyettes és 
Kürti Jenő a Fizikai Intézet igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket. 10 órától a CERN-ben dolgozó Kulcsár 
Krisztián tartott előadást az ott folyó kutatásokról, Ezután az 
egyetem laboratóriumaiban méréseket végeztek. (Érintett 
területek: spektroszkópia, kőzetek radioaktivitásának 
vizsgálata Csorba Ottó vezetésével, pozitron- annihiláció 
vizsgálata, mely az orvosi gyakorlatban fontos PET 
vizsgálatot modellezte úgy, hogy egy játékmaciban rejtett el a 
mérést vezető Pávó Gyula Na-22-es izotópforrást, és azt 
kellett megtalálni).  

Délután a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai 
Intézetében tettek látogatást a táborozók, tájékoztatót 
hallgattak az ott folyó munkákról.  

A mérések menetét és az eredményeket másnap délelőtt 
ismertettük.  

Július 8-án délután a Paksi Atomerőmű Zrt. mérőkocsiját 
mutatták be a táborban. A bemutató során lehetőség volt a 
műszerek megismerésére, majd a diákok bevonásával 
méréseket végeztek. Szó esett a gamma spektroszkópiáról, 
személyi dozimetriáról, dózisteljesítmény meghatározásról, 
felületi szennyezettség méréséről. Az utolsó nap délelőttjén 
Sükösd Csaba irányításával „Részecskegyorsító üzemeltetőt 
keresünk” címmel szimulációs programokkal ismerkedhettek 
a táborozók.  

 

 
4. ábra: Ismerkedés a paksi mérőkocsival 
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5. ábra: Ismerkedés szimulációs programokkal 

Vetélkedők, sport 
A komoly szakmai programok mellett igyekeztünk a tábor 
programjába olyan elfoglaltságokat is beiktatni, amelyek 
segítettek a közösség formálásában, oldották a hangulatot. 
Ezt a célt szolgálták a vidám vetélkedők, sportprogramok. A 
Szántó Péter, Takács Bence, Horváth András, Ratter Kitti és 
Surányi Olivér által szervezett és lebonyolított vetélkedők jó 
hangulatban zajlottak. 

 
6. ábra: Sport program 

A táborozás első és utolsó előtti napját tábortűz melletti 
beszélgetéssel zártuk. Ezek a beszélgetések lehetőséget adtak 
egymás jobb megismerésére. A második, a tábort záró 
programon látogatást tett az MNT elnöke, Holló Előd és az 
elnökség néhány tagja is.  

A táborzárás és a munka értékelése után – a hagyomá-
nyoknak megfelelően - minden tanuló pólót kapott. 

Tanári munka 
Az első három tábor munkájába nem sikerült – a szervezőkön 
kívül - felügyelő tanárokat bevonni. Éppen ezért örvendetes, 

hogy 2010-ben egyetemi hallgatók is segítettek a tábor 
rendjének biztosításában, a szabadidős programok 
összeállításában. (Takács Bence, Horváth András és Ratter 
Kitti az ELTE végzős MSc-s ill. BSc-s hallgatói). Nagyon sokat 
jelentett a jelenlétük, örömünkre ígéretet tettek, hogy a 
későbbiekben is számíthatunk hasonló segítségre. 

A tapasztalatok összegzése 
A legtöbb diákot támogatta az iskolája, néhányan 
kedvezménnyel vettek részt. Ha nincs a rossz gazdasági 
helyzet, az árvíz, valószínűleg többen vettek volna részt a 
táborban. A Paksi Atomerőmű Zrt. támogatta a tábort, 
ugyanakkor jó lenne a tanulók terheit csökkenteni, további 
támogatókat megnyerni. 

A táborozókkal való beszélgetések alapján úgy tűnik, hogy a 
diákok elégedettek voltak a táborral, jól érezték magukat, 
többen szeretnének jövőre is visszajönni. Úgy tűnik, hogy 
sikerült mind a kezdők, mind a haladók számára élvezetes 
programot összeállítani. Reméljük, hogy a tábor ebben az 
évben is sok tanuló érdeklődését felkeltette az atomfizika 
iránt.  

 
7. ábra: Tábortűz az utolsó estén 

Támogatók, köszönetnyilvánítás 
A szervező MNT-n túl a Paksi Atomerőmű Zrt. anyagilag is 
és programokkal is támogatta a tábort. 

Az ELTE és a BME NTI helyszíni bemutatókkal, mérési 
gyakorlatokkal támogatta a tábort. 

A támogatók mellett köszönjük az előadóknak, 
gyakorlatvezetőknek az elhivatott, lelkes munkáját. 
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