
KVÍZ a „TUDATOS BIZTONSÁG” JÁTÉKHOZ 

 

Település: 

Iskola: 

Osztály: 

Osztályfőnök: 

„Tudatos biztonság” című játék szabályzatát áttanulmányoztam, a játék szabályait elfogadom. 

 

osztályfőnök aláírása 

 

Tisztelt Diákok! 

Az alábbi kérdések válaszai között minimum egy „kakukktojást” helyeztünk el. Feladat: karikázd be a 

jónak ítélt válaszokat! Könnyítésül a zárójelben mindig megadjuk a helyes válaszok számát! 

 

 

1. Melyik Magyarország legfontosabb nukleáris létesítménye (lakóhelyed szempontjából)?

           (3) 

a. Paksi atomerőmű 

b. Temelini atomerőmű (Cseh Köztársaság) 

c. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (Paks) 

d. BME oktatóreaktora (Budapest) 

e. Radioaktív Hulladék Tároló (Bátaapáti) 

 

2. Mit rövidít az ONER?         (1) 

 

a. Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer 

b. Országos Nukleárisenergia Elfogadási rendszer 

c. Országos Nukleárisenergia Ellátó Rendszer 

 

3. Az ONER feladatai normál működési állapotban:     (5) 

 

a. az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelése, a radiológiai adatok gyűjtése, ellenőrzése, 

elemzése, értékelése és jelzése (monitorozás), 

b. az ONER riasztási rendszer működtetése, fenntartása, 

c. a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervek naprakészen tartása, 



d. jódtabletta kiosztás végrehajtása, 

e. a lakosság és a nukleárisbaleset-elhárításban érintett szervezetek felkészítése, 
gyakoroltatása, 

f. a nukleárisbaleset-elhárítási feladatok ellátáshoz szükséges anyagi-technikai feltételek 
biztosítása. 

 

4. Az ONER feladatai veszélyhelyzeti állapotban:      (3) 

a. hazai nukleáris létesítmények, a radioaktív anyagot alkalmazó és tároló létesítmények 
üzembe helyezése, üzemeltetése vagy az üzemeltetés megszüntetése során bekövetkező 
balesetből, erőszakos behatásból származó nukleáris veszélyhelyzetet előidéző rendkívüli 
esemény következményeinek felmérése, csökkentése és felszámolása, 

b. a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervek naprakészen tartása, 

c. a radioaktív és a nukleáris anyag szállítása, fuvarozása során bekövetkezett balesetből vagy 
erőszakos behatásból származó nukleáris veszélyhelyzetet előidéző rendkívüli esemény 
felmérése, következményeinek csökkentése, felszámolása, 

d. az ország területén kívül és a világűrben bekövetkezett nukleáris balesetből, sugárveszélyt 
okozó eseményből eredő hazai helyzet radiológiai következményeinek előrejelzése, az abból 
adódó feladatok meghatározása és végrehajtása. 

 

5. Hogyan csoportosíthatjuk az ONER szereplőit?      (4) 

 

a. Európai Atomenergia Közösség 

b. Központi 

c. Ágazati 

d. Területi  

e. Helyi szervek 

 

6. Honnan tudhatom meg, hogy nukleáris esemény történt?    (3) 

 

a. TV-ből 

b. Rádióból 

c. Sziréna jeléből 

d. Gőzfürdői híradóból 

 

 

7. Az elzárkózás során milyen teendőim vannak?      (5) 

 

a. Ha van, a háziállatok fedett helyre terelése, vitele. 

b. Lehetőleg tartsam össze a családot. 

c. Ajtók, ablakok, szellőzők bezárása, szükség esetén pótlólagos szigetelés alkalmazása. 

d. Tanulmányozom a részemre korábban eljuttatott információit (kiadvány, szórólapok stb.), és 

felkészülök az esetleges további teendőkre. 

e. TV, rádió bekapcsolása, és követni az utasításokat. 

f. Óránként szellőztetni. 

 



 

8. Hol vehetem át a jódtablettát?        (2) 

 

a. gyógyszertárban 

b. polgármesteri hivatalban 

c. szavazóhelyen 

 

9. Mikor vegyem be a jódtablettát?       (1) 

 

a. átvétele után azonnal 

b. átvétel után egy órával 

c. bevételének elrendelése után azonnal 

 

10. Mennyi tablettát vehetek be maximum naponta?     (1) 

 

a. egyet 

b. kettőt 

c. hármat 

 

11. Maximum hány napon keresztül szedhetek be jódtablettát?    (1) 

 

a. egy 

b. kettő 

c. öt 

d. tíz 

 

12. Hol tárolják a menekülőkámzsákat?       (1) 

 

a. polgármesteri hivatalban 

b. élelmiszerboltokban 

 

13. Kitelepítéskor mit vigyek magammal?       (3) 

 

a. irataimat 

b. gyógyszereimet 

c. mobiltelefonomat a töltővel 

d. kedvenc könyveimet 

 

+1. Kitelepítés elrendelésekor milyen módon hagyhatom el a települést?   (2) 

a. saját gépjárművel 

b. ennek hiánya esetén a településre irányított buszok valamelyikével 

c. ENSZ főtitkár járművével 


