
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI 
EGYETEM 

Doktori Tanács 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PETŐFI GÁBOR 
 
 
 
 

Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata,  
következményeinek elhárítására való felkészülés 

 
 
 

című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és 
hivatalos bírálatai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2009 Budapest 



 
ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 

Doktori Tanácsa 
 
 
 
 
 

TÉZISFÜZET 
 
 

PETŐFI GÁBOR 
 
 
 
 

Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata,  
következményeinek elhárítására való felkészülés 

 
 
 

című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és 
hivatalos bírálatai 

 
 
 
 
 
 
 

Tudományos témavezető: 
 
 
 
 

Prof. Dr. Solymosi József, DSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest 
2009 



1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA 
 
A radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás lehetősége, mint a védelmi 
felkészüléssel szembeni potenciális kihívás sok más területe, főként az Amerikai Egyesült 
Államok elleni 2001. szeptember 11-i, valamint az ezt követően Európában elkövetett 
terrorcselekmények után került a szakemberek látóterébe. Az ilyen cselekmények 
végrehajthatóságát már korábban is értékelő feltevések új hangsúlyt kaptak, az elvégzett 
elemzések pedig a szakemberek vélekedését alapvetően megváltoztatták. A veszélyhelyzetek 
elhárításában érintett szakemberek rámutatnak arra, hogy a lakosság, az infrastruktúra és a 
gazdaság védelmét is veszélyeztethető eseményről van szó, amely elhárításához a korábbi 
felkészülésen kívül egyéb megfontolások figyelembevétele is alapvető. Minthogy a 
tématerület előtérbe kerülése nemzetközileg is viszonylag újnak számít, nem értékelhető 
negatívan, hogy az általában kisebb terrorfenyegetettségnek kitett hazánkban még nem történt 
meg az ilyen típusú fenyegetettség felmérése és egy ilyen eset elhárítása érdekében szükséges 
lépések meghatározása. Ugyanakkor a további késlekedés sem indokolható. Ezt felismerve 
kezdtem bele kutatásomba, amelynek fókuszába tehát a radioaktív anyaggal elkövetett rossz 
szándékú cselekmények jelentette valós fenyegetettség mértékének vizsgálatát és az alapján 
az elhárítás, az okozott közveszély és a környezetkárosítás következményeinek elhárítására 
való felkészülést helyeztem. 
 
A radioaktív anyagok alkalmazása szándékos károkozás céljából az elkövetők szempontjából 
hatékony eszköz lehet a lakosság körében pánik keltésre, hosszú távú rettegés kiváltására, 
jelentős anyagi kár okozására és - legalábbis helyi szinten - az egészségügyi és gazdasági 
rendszer megroppantására. Mindez hatalmas figyelmet jelentene a világ közvéleménye 
részéről az elkövetőknek, ami a terroristák egyik legfőbb célja. Felmerül a kérdés, hogy 
mennyire reális egy ilyen fenyegetés. A szakértők véleménye megoszlik. Egyfelől 
egyetértenek abban, hogy az ártó szándék, a képességek és az eszközök elérhetősége alapján a 
lehetőség fennáll egy ilyen cselekmény végrehajtására, és sokak szerint a kérdés nem az, hogy 
ilyen cselekményt végrehajtanak-e, csupán az, hogy mikor és hol. Más vélemények szerint, ha 
a terroristák logikusan gondolkodnának, akkor ennél egyszerűbben hozzáférhető és kezelhető 
eszközök alkalmazását választanák, mert azokkal könnyebben és hatékonyabban hajthatnának 
végre cselekményeket. A kérdés részletesebb kutatása, további szakmai érvek felsorakoztatása 
segíthet az ilyen kérdések eldöntésében. A szakmai vitán túl, a nemzetközi kötelezettségeivel, 
azaz a hazánk által is ratifikált, a nukleáris anyagok fizikai védelmét és a nukleáris terrorista 
cselekmények visszaszorítását célzó nemzetközi egyezmények alapelveivel összhangban nem 
teheti meg felelősséggel egyetlen állam sem, hogy állampolgárai biztonsága érdekében ne 
vizsgálja meg az ilyen típusú fenyegetettség mértékét, és ne határozza meg a fenyegetés 
csökkentése, illetve a bekövetkező esemény elhárítása érdekében szüksége lépéseket. Ezek 
alapján az ártó szándék létezik a világon, a szakértelem és az eszközök rendelkezésre állnak a 
radioaktív anyagokkal elkövetett szándékos károkozáshoz és a terroristák képesek bárhol a 
világon cselekményt elkövetni, így Magyarországon is. Tehát: mind tudományos-szakmai, 
mind biztonsági szempontból indokolt és aktuális a kérdés kutatása. 
 
Magyarországon részletes szabályozás és útmutatás található a nukleáris balesetek elhárítására 
vonatkozóan, de a radioaktív anyaggal elkövetett közveszély-okozás és környezetkárosítás 
által képviselt fenyegetettség mértékét még nem vizsgálták és az elhárítási tevékenységre 
nincsenek kidolgozott tervek. A nukleárisbaleset-elhárításban és a szándékos károkozás miatti 
veszélyhelyzet kezelésben alkalmazott tevékenységek a korai fázisban térnek el jelentősen, 
melynek feloldása egy erre a szcenárióra alkalmazható modell terv kidolgozásával történhet. 



A tudományos probléma tehát a lehetséges fenyegetési módok és azok potenciális 
következményeinek meghatározásában áll a terv kimunkálása érdekében. 

2. KUTATÁSI CÉLOK 
 
A kutatásom általános célkitűzése, hogy kiindulva a téma nemzetközi irodalmának 
tanulmányozásából, a hazai készültség helyzetéből és a nukleáris terrorizmussal, valamint a 
nukleáris és radiológiai proliferáció állósággal (fegyverek elterjedésének 
megakadályozásával) kapcsolatos nemzetközi egyezményekből, kötelezettségekből 
megvizsgáljam a radioaktív anyaggal elkövetett cselekmény által képviselt hazai fenyegetést, 
számszerűsítsem és értékeljem a lehetséges következményeket és ez alapján kidolgozzam a 
radioaktív anyaggal végrehajtott szándékos károkozásra vonatkozó elhárítási modell tervet. 
Ezen belül a következő célokat tűztem ki: 
 
A) A nemzetközi tapasztalatok és a hazai fenyegetettség felmérése alapján hipotézist állítok 

fel a hazánkban figyelembe veendő eseménysorokra. A hipotézis igazolásához 
szempontrendszert dolgozok ki a radioaktív anyagokkal elkövethető cselekményekhez 
alkalmazható anyagok és eszközök értékelésére. 
 

B) A hipotézis igazolásával azonosítom azon hihető fenyegetési módokat, beleértve a 
potenciálisan alkalmazható eszközöket, anyagokat, elkövetési módokat és az alkalmazás 
lehetséges helyszíneit, amelyekre a hazai elhárítási rendszert javaslatom szerint méretezni 
kell. A méretezés érdekében a kiválasztott eseményekre burkoló szcenáriókat illesztek, 
amelyeket szimulációs számítógépi kódok segítségével számszerűen elemzek. 
 

C) A számszerű elemzések alapján a lehetséges következmények szempontjából értékelem 
az egyes szcenáriók jelentette valós fenyegetést és javaslatot teszek a védekezés 
javítására. 

 
D) Az eredmények nemzetközi ajánlásokkal történő összehasonlítása, valamint a hazai 

viszonyok figyelembevételével megalkotom a radioaktív anyaggal elkövetett szándékos 
károkozás következményeinek elhárítására alkalmazható stratégiai modelltervet. 

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 
 
A téma kidolgozásának kiindulási alapja a fellelhető írott és elektronikus, nemzetközi és hazai 
szakirodalom kutatása, kritikai elemzése, összehasonlítása. A tématerületen számos hazai és 
nemzetközi publikáció, jogszabály, egyezmény, értekezés, kézikönyv, projektbeszámoló és 
szakmai-tudományos konferencia anyag áll rendelkezésre. A kutatás megalapozó lépése ezek 
feldolgozása, majd ezek alapján a hazai helyzet és felkészülés összehasonlító kritikai 
elemzése. A nemzetközi és hazai viszonyok összevetéséből, valamint saját megalapozott 
megfontolások alapján hipotézist állítok fel azokra a potenciális eseménysorokra, amelyek 
végbemenetele reálisan feltételezhető hazánkban, a hipotézis igazolásához módszert dolgozok 
ki, majd a hipotézisemet igazolom. Az így meghatározott eseményekhez burkoló számításokat 
készítek erre alkalmas, korszerű számítógépi kódokkal annak érdekében, hogy megállapítsam 
hazánk fenyegetettségének valós voltát, illetve, hogy megalapozzam a stratégiai 
modelltervben a nemzetközi jó gyakorlat kritikai átvételét. Végül kimunkálom a stratégiai 
elhárítási modelltervet, amely a megfelelő adaptáció után alkalmazható az országos vagy 
szervezeti veszélyhelyzeti felkészülési tervekben. 



4. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLAT ÉS AZ ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK FEJEZETENKÉNT 
 
Az I. fejezetben teljes körűen áttekintettem és értékeltem a nukleáris és radiológiai 
proliferáció-állósággal, és a rossz-szándékú nukleáris és radiológiai cselekményekkel 
összefüggő nemzetközi egyezményekből származó hazai kötelezettségek teljesítését, és ez 
alapján, valamint hazánk terrorfenyegetettségét ebből a szempontból vizsgálva, majd a 
nukleáris és radioaktív anyagok védettségét áttekintve és egybevetve a fenyegetettség reális 
mértékével, arra a következtetésre jutottam, hogy hazánkban is elengedhetetlenül szükség van 
a radioaktív anyaggal elkövetett rossz szándékú cselekményekkel szembeni stratégiai elhárítás 
konkrét megtervezésére. Ehhez pedig egy modellterv megfelelő alapul szolgál. 
 
A II. fejezetben a nemzetközi tapasztalatok és a hazai fenyegetettség alapján a 
megvalósíthatóság szempontjából értékeltem a lehetséges szcenáriókat. Összefoglaltam a 
lehetséges fenyegetési módokat, megállapítottam egy rossz szándékú cselekmény 
végrehajtásához alkalmazható eszközöket. Elemeztem, hogy milyen minőségű és formájú 
radioaktív anyagok jöhetnek számításba a terrorista szempontjából a károkozás céljából. 
Kidolgoztam azt a szempontrendszert, amely alapján az értékelést elvégeztem. Összevetettem 
az alkalmazható anyagokat a hazánkban és Európában rendelkezésre álló radioaktív 
forrásokkal és kiválasztottam azokat, amelyek a tervezés elvégzéséhez szükségesek. 
Értékeltem a lehetséges elkövetési módokat, amelyeket a helyszín, az alkalmazott eszköz és 
anyagok vizsgálata után 5 lehetséges szcenárióban összegeztem. Ezeket a szcenáriókat 
javaslom figyelembe venni az elhárítás megtervezéséhez. 
 
A III. fejezetben elvégeztem a reálisan végrehajthatónak ítélt öt szcenárió elemzését. A 
választott módszer a kiválasztott eseményekre történő burkoló szcenárió illesztése volt. Az 
elemzések keretében nemzetközileg is elismert kódokkal végeztem el a számításokat a 
radiológiai következmények megállapítására. A direkt besugárzás, a külső robbantás, valamint 
a külső porlasztás esetén az erre célra kifejlesztett szoftvert alkalmaztam, az épületen belüli 
porlasztás esetében új módszert dolgoztam ki az értékelésre. Ennek keretében áramlástani és 
radiológiai számítást végeztem. Az egyes esetekben megállapítottam, hogy egy hazánkban 
reálisan megszerezhető radioaktív forrással végrehajtott robbantás vagy porlasztás akció 
esetén jelentős determinisztikus hatásokkal nem kell számolni, a stratégiai elhárítást ennek 
megfelelően kell méretezni. Megállapítottam, hogy ezen esetekben a dózisviszonyok lehetővé 
teszik, hogy városi szabadtéri környezetben az akció helyétől pár 100 méteres körzetben, 
épületen belüli akció esetén pedig az épületen kívül szervezhető legyen az elhárítás. 
 
A IV. fejezetben az elemzéseim eredményei és a nemzetközi ajánlások összehasonlítása 
alapján, valamint a hazai viszonyok figyelembevételével megalkottam a radioaktív anyaggal 
elkövetett szándékos károkozás következményeinek elhárítására alkalmazható stratégiai 
modelltervet. Megfogalmaztam a terv célját és figyelembe véve a hazai szabályozást 
megállapítottam az elhárítás során alkalmazandó sugárvédelmi korlátokat. A saját 
számításaim, valamint a nemzetközi ajánlások számbavételével meghatároztam a korlátok 
alapján az elhárítás során figyelembe vehető jellemző távolságokat. Ezek után meghatároztam 
a stratégiai elhárítás lépéseit (a veszélyhelyzet igazolása, a védőzónák kialakítása, a 
beavatkozók védelme, a lakosság védelme, a környezet monitorozása és a forrás keresése), 
amelyeken végighaladva leírtam a végrehajtandó tevékenységet és az ezek során felmerülő 
gyakorlati kérdéseket. Az általam megalkotott terv modellként szolgálhat az országos 
felkészülésben és az elhárítás végrehajtásában érintett szervezetek felkészülésében a 
vonatkozó tervek megalkotásakor. 



5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK (TÉZISEK) 
 
A nemzetközi tapasztalatok és a hazai fenyegetettség felmérése alapján a rossz-szándékú 
radiológiai cselekmények lehetséges hazai elkövetési szcenárióira hipotézist állítottam fel. A 
hipotézis igazolásához elsőként dolgoztam ki az ilyen cselekmények végrehajtásához 
alkalmazható eszközök és radioaktív anyagok értékelésére használható szempontrendszert, 
melynek alkalmazásával leszűkítettem az alkalmazható eszközök és anyagok terjedelemét.  
 
Megállapítottam azt az öt valószínűsíthető szcenáriót, amelyre a stratégiai tervezést méretezni 
kell. A kiválasztott eseményekre burkoló szcenáriót illesztettem és ezeket számítógépes 
kóddal számszerűen is elemeztem. Egy szcenárióra új módszert dolgoztam ki és alkalmaztam 
az értékelésre: az épületen belüli porlasztás esetében együttes áramlástani és radiológiai 
számítást végeztem.  
 
Elemzéseim alapján megállapítottam, hogy az egyes szcenáriók esetében a figyelembevételre 
javasolt esetekben determinisztikus hatásokkal nem kell számolni. A stratégiai elhárítást 
ennek figyelembevételével lehet tervezni. Megállapítottam, hogy a dózisviszonyok alapján 
városi szabadtéri környezetben az akció helyétől pár 100 méteres körzetben, épületen belüli 
akció esetén pedig az épületen kívül megszervezhető az elhárítás. 
 
A hazai helyzetre tett, a fenti három tézispontban összegezett megállapításaim és a 
nemzetközi ajánlások összehasonlítása alapján, Magyarországon először készítettem 
radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás következtében kialakuló veszélyhelyzet 
korai fázisának elhárítására alkalmazható stratégiai modelltervet. Az általam megalkotott terv 
jelentősége, hogy modellként szolgálhat az országos felkészülésben és az elhárítás 
végrehajtásában érintett szervezetek felkészülésében a vonatkozó tervek megalkotásakor. 

6. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA, AJÁNLÁSOK 
 
Az értekezésem végeredménye a radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás 
elhárítására alkalmazható stratégiai modellterv. A terv alapján kiegészíthető az Országos 
Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv az ilyen cselekményekre történő felkészülés 
specifikumaival, illetve elkészíthetőek, kiegészíthetők az elhárításban érintett szervezetek 
tervei. Az értekezésem alapján fejleszthetőek ugyanezen szervezetek elhárítási képességei, 
megalkothatók azon felkészülési, a készültség színvonalát javítani hivatott, a szükséges 
képzéseket, gyakorlatozásokat előirányzó programok, amelyek összességében hazánk védelmi 
felkészülését szolgálják. Végeredményként növelik ezzel a magyar állampolgárok biztonsági 
érzetét, a védelmi felkészülésbe vetett bizalmukat. A munkám eredményeként előállt 
stratégiai elhárítási modelltervet ajánlom a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzetek 
kezelésében érintett szervezetek, elsősorban a katasztrófavédelmi szervek figyelmébe. Egyben 
felhívom a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet-kezelés itt lefektettet egyes elemei a vegyi és 
biológiai anyaggal elkövetett szándékos károkozás elhárítása során is alkalmazhatók. Ajánlom 
továbbá az Országos Atomenergia Hivatal baleset-elhárítási szervezete általi gyakorlati 
hasznosításra az egyes szcenáriók esetén alkalmazott számítógépes elemző programokat és 
módszereket. Ezek használatba vételével jelentős mértékben javítható az elemzési potenciál, 
amely szintén jelentősen hozzájárul Magyarország veszélyhelyzeti készültségének 
fejlesztéséhez. 
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