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What can be done for the What can be done for the 
reconstruction of Fukushima?reconstruction of Fukushima?  

 Meghívott előadóként szerepeltünk a 8th Meghívott előadóként szerepeltünk a 8th 
International Workshop on Ionizing International Workshop on Ionizing 
Radiation Monitoring konferencián (Oarai, Radiation Monitoring konferencián (Oarai, 
Japan, 2012. dec. 1Japan, 2012. dec. 1--2), majd a külföldi 2), majd a külföldi 
résztvevőkkel elrepültünk Fukushimábarésztvevőkkel elrepültünk Fukushimába  

 Az egész napos rendezvény  címe: Mit Az egész napos rendezvény  címe: Mit 
lehet tenni Fukushima helyreállításáért?lehet tenni Fukushima helyreállításáért?  

  



A „Satellite meeting” programjaA „Satellite meeting” programja  

 Látogatás reggel az elzárt területre, 25 kmLátogatás reggel az elzárt területre, 25 km--re a re a 
Fukushimai reaktortól: „Decontamination site Fukushimai reaktortól: „Decontamination site 
tour in Minamisouma city” tour in Minamisouma city”   

 2 előadás délután Fukushima városban:2 előadás délután Fukushima városban:  

 How to provide public risk consciousness against low How to provide public risk consciousness against low 
radiation?radiation?  

 Dose and contamination due to Fukushima Daiichi Dose and contamination due to Fukushima Daiichi 
NPS” NPS”   

 Este: kerekasztal megbeszélés a látottakról és Este: kerekasztal megbeszélés a látottakról és 
hallottakrólhallottakról  

  



Általános megállapítás…Általános megállapítás…  

 A nukleáris balesetek után, az idő A nukleáris balesetek után, az idő 
növekedésével  csökken az aktivitás, a növekedésével  csökken az aktivitás, a 
környezetben mérhető dózis teljesítménykörnyezetben mérhető dózis teljesítmény  

 Viszont: jelentősen nő a rendelkezésre álló Viszont: jelentősen nő a rendelkezésre álló 
információ mennyiségeinformáció mennyisége  

 A megállapítás érvényes a Chernobilban és A megállapítás érvényes a Chernobilban és 
Fukushimában történtekre is…Fukushimában történtekre is…  



  Néhány adatNéhány adat  

 Fukushimai balesetnél (2011. 03.) a radioaktív Fukushimai balesetnél (2011. 03.) a radioaktív 
szennyeződés ~30 km távolságra terjedt ki, ez  szennyeződés ~30 km távolságra terjedt ki, ez  
töredéke a Chernobili (1986) szennyeződésnektöredéke a Chernobili (1986) szennyeződésnek  

 Hatalmas decontaminálási munkát végeznek  Hatalmas decontaminálási munkát végeznek  
(talaj összegyűjtés, az erdei fák levágása 5 m (talaj összegyűjtés, az erdei fák levágása 5 m 
szintre, háztetők mosása vízsugárral)szintre, háztetők mosása vízsugárral)  

 5000 személyi dózismérőt osztottak ki a baleset 5000 személyi dózismérőt osztottak ki a baleset 
elején: legnagyobb érték 680 mSv, valamint elején: legnagyobb érték 680 mSv, valamint 
170170--en kaptak 100 mSv dózisten kaptak 100 mSv dózist  

 100 mSv (kis dózis!) 0.7%100 mSv (kis dózis!) 0.7%--al növeli a rák al növeli a rák 
kockázatot…(1000 mSv 7%kockázatot…(1000 mSv 7%--al)al)  
  
  
  











TapasztalatokTapasztalatok  

 A hírekben a lakosság vesztesége szinte A hírekben a lakosság vesztesége szinte 
elhanyagolt volt az atomreaktorhoz képestelhanyagolt volt az atomreaktorhoz képest  

 Megmondták a baleset után közvetlenül a Megmondták a baleset után közvetlenül a 
dózisokat és a talajon még színeződő üveg dózisokat és a talajon még színeződő üveg 
pasztillák ezreivel is vizsgálták a szennyeződéstpasztillák ezreivel is vizsgálták a szennyeződést  

 19 hónappal a baleset utáni látogatáson: 19 hónappal a baleset utáni látogatáson:   
 25 km25 km--re, a talajszinten a természetes háttér re, a talajszinten a természetes háttér 

másfélszeresét mértükmásfélszeresét mértük  
 2012. decemberben, a fáról szedett  gyümölcsben      2012. decemberben, a fáról szedett  gyümölcsben      

(0.2 kg)  mért aktivitása: 37 Bq ((0.2 kg)  mért aktivitása: 37 Bq (137137Cs )Cs )  

 A szervezetben 1000 A szervezetben 1000 --  3000 Bq 3000 Bq 4040K izotóp K izotóp 
mérhető mérhető   
  



Legnagyobb probléma jelenlegLegnagyobb probléma jelenleg  

 Nehéz közölni a lakossággal a valódi értékeket, Nehéz közölni a lakossággal a valódi értékeket, 
mert érzelmi alapon állnak hozzá, alapismeret mert érzelmi alapon állnak hozzá, alapismeret 
nélkülnélkül  

 Nagy a félelem azokon a helyeken is, ahol már  Nagy a félelem azokon a helyeken is, ahol már  
~150 nSv/h mérhető, ami a természetes háttér ~150 nSv/h mérhető, ami a természetes háttér 
másfélszeresemásfélszerese  

 A szervezetben mindig találhatók rákos sejtek, A szervezetben mindig találhatók rákos sejtek, 
melyek kémiai és biológiai úton helyreállnak, de melyek kémiai és biológiai úton helyreállnak, de 
a a stressstress  hatására keletkező hatására keletkező metallothionein metallothionein 
akadályozza akadályozza a természetes helyreállást (repair)a természetes helyreállást (repair)    



Megkérdezték a véleményünketMegkérdezték a véleményünket  

 A dekontaminálás folytatása azon területeken,  A dekontaminálás folytatása azon területeken,  
ahol már alig van mérhető szennyeződés,        ahol már alig van mérhető szennyeződés,        
(a természetes háttér felett emelkedés ~ 50%) (a természetes háttér felett emelkedés ~ 50%) 
teljesen felesleges teljesen felesleges   

 A felszabadított területekre vissza költözött A felszabadított területekre vissza költözött 
lakosságnál a gyermekek  további személyi lakosságnál a gyermekek  további személyi 
dozimetriai ellenőrzése zavaró túlzásdozimetriai ellenőrzése zavaró túlzás  

 Legfontosabb lenne: a sérült reaktorokból a Legfontosabb lenne: a sérült reaktorokból a 
fűtőelemek összegyűjtése és biztonságba fűtőelemek összegyűjtése és biztonságba 
helyezése  a „Csendes Óceán” közelsége miatthelyezése  a „Csendes Óceán” közelsége miatt  




