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A nukleáris biztonsággal összefüggő építmények és szerkezetek tervezése mind a technológus-folyamattervező, mind az építési 
tervező számára nagy felelősségű tevékenység.  Az eredményes szakmai párbeszéd feltételezi egymás szakterületei bizonyos 
szintű ismeretét, az egyéni tudás területei vizsgálatát ennek felmérése érdekében folytatjuk le. Az elemzésnél a technológus 
javasolt építési ismeretei körére fokuszálunk, kitérünk a projektvezetői tudás irányultságára és terjedelmére.  

A tudás alkalmazásával kapcsolatban foglalkozunk a tudásintegrációs mechanizmusokkal, bemutatjuk az alkalmazás néhány 
gyakorlati példáját. 

 

Bevezetés 
A nukleáris terület megítélése és potenciális feladatai 
napjainkra pozitív irányban változtak. A jelenlegi helyzet úgy 
is értékelhető, hogy új szakasz kezdődik a szakma életében, 
melynek kihívásaira fel kell készülnünk, számba kell 
vennünk az elmúlt évek eredményeit és tapasztalatait.  

A dolgozat az egyéni tudás típusaival, jellemzőivel, 
alkalmazásaival foglalkozik, kitüntetett szempontként 
kezelve a technológiai tervező-építési tervezés kapcsolatát. 
Kitérünk a projektmenedzser tudásterületei összetételére 
vonatkozó igényekre. A tárgyalás során a műszaki 
tervezésben szerzett tapasztalatokra támaszkodunk, célunk 
az, hogy bemutassuk a szakmák közötti kommunikáció 
sajátosságait, a kommunikáció javításával összefüggésben az 
építési ismeretek fontosságát. 

A létesítmény műszaki biztonsága 
A nukleáris terület problémái tárgyalásának alapja a 
nukleáris biztonság szavatolása.  

A vizsgálandó, mintegy 10 csoportba sorolt épületszerkezet 
[7] az építőmérnök szakmai területéhez tartozó teherhordó 
szerkezeteket, az építészhez tartozó szakipari munkák 
szerkezeteit, továbbá az épületgépészet szerkezeteit egyaránt 
tartalmazza. Az épületszerkezetre vonatkozó követelmények 
[6] meghatározása a tervezési folyamat egyik legfontosabb 
eleme, ebből származtatjuk az építmény és szerkezetei 
szakmai követelményeit. (1. ábra).  

A közbenső eredményhez egy többlépcsős eljárás után 
jutunk, melyben a technológus tervezőnek is jelentős szerepe 
van. Az ismeretek a vasbeton, az acélszerkezet, a földművek, 
a víz elleni szigetelések, a nyílászárók, a bevonatok és az 
épületgépészeti berendezések tulajdonságai bizonyos szintű 
ismeretét feltételezi.  

  

 

 
1. ábra: Az épületszerkezetek követelményeinek levezetése (Aggteleky 0, 20.14b ábra alapján) 

 
2. ábra: A projektmenedzser elvárt képességei a projekt függvényében (Verzuk [9], 2.1. ábra alapján)
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3. ábra: Az egyén tudás területeinek száma és mélysége 
 

A tudásterületek kapcsolatai 

Az egyéni tudásprofilok típusai 

A képességek, a tudás irányultságait, a szükséges 
tudásterületek arányait láthatjuk a különböző területen 
dolgozó projektmenedzserek esetében a 2. ábrán.  

Az üzleti menedzsment területe jelen esetben a tárgyalással, 
finaszírozással, vevők megszerzésével, szervezeti fejlesztéssel 
és motivációval kapcsolatos képességeket jelöli.  

A jelölt képességek mindegyikével még az egyszemélyes 
projekt vezetőjének is rendelkeznie kell, a szükséges 
készségek kívánt arányát a projekt körülményei határozzák 
meg. Lényeges a projekt feladatai szakmai összetettsége, a 
projektteam létszáma és általában a projekt külső környezete. 

A tudásterületek száma és mélysége szerint két alapvető 
tudásprofilt különböztethető meg ezeket a jelen dolgozatban 
szakértői, illetve tervezői tudástípusoknak nevezzük (3. ábra). 
A specialista, a szakértői tudásprofilnak megfelelően, a 
kiemelt területen rendelkezik elmélyült tudással, a tervezést 
irányító személy, a projektmenedzser esetében szélesebb 
szakmai terület lefedése kívánatos.  

Az építési és technológiai tudás kapcsolata  

A projekt jellege és a projektvezetői tudásterületek 
összefüggését vizsgálja a gyártervezéssel kapcsolatos 
könyvében Aggteleky [1]. 

Az építmények tervezése, a tervezés irányítása általában függ 
a funkciótól, közelebbről a technológiától, a berendezésektől. 
A kapcsolat mértéke különböző minőségű és mértékű lehet, 
ennek alapján különíthető el a projektek három típusa.  

 
4. ábra: Projekttervezés az építmény és a 

technológia kapcsolatának függvényében 
(Aggteleky [1], 20.14b ábra alapján) 

Az építéstervezés körébe tartozó létesítmények a kiviteli 
tervezés fázisában elkülönült projektként kezelhetők, a 
projektvezető az építési szakterületről választandó. Az ábrán 
gyártervezésként jelölt terület építményei közvetlen és erős 
összefüggésben vannak a technológiai berendezésekkel, a 

projektvezető ebben az esetben célszerűen a technológiai, 
esetleg a gazdasági tervezés területéről kerül ki. Az ipari 
építéstervezés területének megfelelő építmények köztes 
állapotot képviselnek, a projektvezető az építési területről 
választható.  

A nukleáris építmények öt csoportja [7] építéstervezési 
szempontból eltérő megközelítést igényel. A biztonsági 
funkciót ellátó, de különösen a funkció ellátáshoz közvetlenül 
szükséges építmények tervezése a legszorosabb 
együttműködést igényel a folyamat/technológia tervezőjével. 
A technológiával magas, esetleg közepes a kapcsolat azon 
építményeknél, melyek a biztonsági osztályba tartozó 
rendszereket tartalmazzák, illetve ezen rendszerekre 
közvetlen hatást gyakorolni képesek. Az építéstervezés és 
technológiai tervezés közötti kapcsolat általában alacsony a 
létesítmény fizikai védelmében szerepet játszó és a  baleset-
elhárítási tevékenységeket közvetlenül kiszolgáló építmények 
esetében. 

Az építési tervezés főbb jellemzői 

Az építész  és mérnöki tervezés  

A tervezési feladatok szakmai megosztása szakmatörténeti 
okokkal magyarázható. 

A nagyszilárdságú építőanyagok megjelenése alapvető 
változást hozott a múlt században, a tervezési szakterületek 
elkülönülésében. Az acél, a beton és a vasbeton megjelenése 
szükségessé tette a teherviselő elemek részletes erőtani 
vizsgálatát, az erre szakosodott szakemberré az építőmérnök 
vált [3]. A tartós emberi tartózkodás számára teret szervező 
építész mellett létrejött a szerkezeteket méretező, a természeti 
környezetet alakító, a vízrendezés és a közlekedés feladatait 
megoldó, az építési folyamatokat elemző-szervező és 
mérnöki feladatkör. Az élettelen természettel kapcsolatos 
mérnöki feladatok tovább osztódtak.   

A mérnöki tervezésben a műszaki tudomány kap 
meghatározó szerepet. Az építészet a kulturális célokkal 
szervesen összefüggő feladatokat old meg,  az épület 
egyidejűleg használati tárgy és művészi produktum is lehet.  

Hasonló szakmai differenciálódást más technikai ágakban is 
találunk. Az autótervezésben elkülöníthető, de egyszersmind 
tökéletes egységbe forr a járműtervező gépészmérnök és az 
ipari formatervező feladata. 

Anyag, szerkezet, funkció, forma 

Az anyagban rejlő formalehetőségekre szinte a természet is 
megtanítja az embert (Pogány [8]), a szerkezet azonban már 
magasabb szellemi munka eredményeként jön létre.  

Anyagszerűség fogalmán az anyagban rejlő 
formalehetőségek megfelelő kihasználását értjük. Olyan 
formálást, amely nem kerül szembe az anyag természetével.  
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5. ábra: Gránit, bronz és bronz-kő szobor 

 

A szerkezetszerű megoldás azt jelenti, hogy a kialakított 
szerkezetek erőjátéka olyan, amely a felhasznált anyag 
szilárdságának megfelelő, és ennek folytán nem lépnek fel az 
anyagban olyan feszültségek, melyre nézve az nem tipikusan 
ellenálló. 

Az anyagszerűség elvét legkönnyebben a szobrok 
bemutatásán keresztül érzékeltethetjük.  

A kő alakítása zárt hatású, tömbszerű  tömegformálást 
igényel. A hajlítófeszültségek korlátozása  szükségszerüen 
vezet nagyobb kinyúlású részek elhagyására, felületi 
kidolgozása viszont változatos megjelenítést biztosít (5. ábra). 

A fémek formálása a kőben rejlő formalehetőségekkel 
szemben az ellentétes végletet jelenti. A bronzszobor sokkal 
áttörtebb, szeszélyesebb, a tagozatok, vékony kiálló formák 
húzófeszültségeknek is ellent tudnak állni. 

Az anyagok kapcsolásával különleges esztétikai hatás érhető 
el, a helyes kapcsolásra az építészeti alkotásokban is sor 
kerülhet.  A gazdaságosság gyakorlati szempontja ezen a 
ponton találkozik az esztétikai szemponttal. 

A természeti képződmények esetében az anyag és forma 
közvetlen kapcsolatban van, a  konkrét cél érdekében létesülő 
emberi alkotás esetében az anyag és forma közvetlen 
kapcsolata kialakításának folyamatába beékelődik a funkció. 
Az ember alkotta műben fellelhető tényezők láncolata ennek 
megfelelően anyag, funkció, forma sorrendben írható fel.  Az 
építészeti és mérnöki alkotások megvalósításának technikai 
oldala, az anyag mellett, a szerkezet. A forma ennek 
közvetítésével, az alkalmazás körülményei hatására alakul ki. 
Az építészeti alkotást meghatározó tényezők végső sorozata 
tehát: anyag, szerkezet, funkció, forma. 

A létesítmények fentebb kifejtett művészi-műszaki tervezési, 
értékelési szempontjai az öregedéskezelés, a létesítmények 

teljesítőképességei értékelésénél szintén meghatározzák a 
vizsgálandó területeket. A kidolgozott öregedéskezelési 
programok az anyag-szerkezet, illetve a létesítmény szintjén a 
műszaki jellegű paraméterek vizsgálatát tartalmazzák. A 
funkcionális értékelés az élettartam gazdálkodás keretén 
belül jelentkezik újabb szempontként. 

A szerkezetszerűséget a különböző anyagú hidak példáin 
keresztül szemlélhetjük. A kőhidak szerkesztésében 
felismerhetők a szobrok elemzésénél jelzett tulajdonságok, a 
tömbszerű kialakítás, a viszonylag egyszerű formára való 
törekvés (6. ábra). 

Az acélanyagú hidak formai megjelenése erősen eltér a 
kőhidak általános kialakításától. Az építőanyag egyben más 
szerkezeti, nagyságrendi lehetőségeket rejt magában, melyet 
hidak esetében egy mérőszámmal, az áthidalt fesztáv 
nagyságával egyszerűen demonstrálhatunk.  

A tudás hasznosítása 

Mérföldkő a nukleáris energetikában 

Több fórumon hallható, hogy a nukleáris terület reneszánszát 
éljük, a folyamat ígérete az újabb, embert és szakmát próbáló 
feladat megoldásának igénye. Lezárult egy korszak, az újabb 
feladatok újabb megközelítést, új eljárásokat és technológiát 
kívánnak. 

A meglévő létesítmény üzemidejének hosszabbítása 
korábban nem ismert tudásterületek elsajátítását igényelte. 
Az öregedéskezelés általános eljárása, nyelvezete a konkrét 
feladatra való alkalmasságon túl a szakmák közös nyelvét 
kínálja, melyre alapozva a bonyolult rendszerek tervezői 
egymás közötti megértése javítható, ismereteinket összeköti a 
nemzetközi gyakorlattal. 

      
6. ábra: Kő és acélhíd szerkezete 
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7. ábra: Erőmű tájba illesztése 

 

A jelenlegi és várható feladatok megoldása egybeesik az 
elindult generációváltással.  

A szakmai társadalom fenti három eseményének egybeesése 
újabb feladatot generál. A jelenlegi tudás megőrzése, újabb 
területek integrálása megkívánja a tudás összegzését, 
hasznosításának hagyományos és korszerű eszközökkel való 
elősegítését. 

A tudásintegrálás mechanizmusának néhány 
típusa 

A hatékonyság kulcsa az eredményes tudásintegráció, 
miközben az egymástól való tanulással megvalósuló 
tudástranszfert minimalizáljuk [2]. Nem szükséges és nem 
gazdaságos tanulás útján megszerezni a kapcsolódó 
szakterületek tudását, a koordináció azonban megkövetel 
bizonyos szintű ismereteket ezekről. 

A termelési folyamatok tudásintenzitása általában növekszik, 
a tudásintegráció eszközei számos vállfaját a vállalat szintjén 
alkalmazzák. A vállalaton belüli koordináció 
megvalósításának főbb  eszközei a szabályok és irányelvek 
megalkotása és alkalmazása, a vállalati rutinok működése, a 
csoportos problémamegoldás és döntéshozatal. A 
hagyományos eszközökön kívül a tudásmenedzsment több 
szervezési eljárást dolgozott ki (pl. tudásteremtő  közösség), 
alkalmazza a korszerű informatikai megoldásokat (pl. 
tudásportál).  

 A tudásmenedzsment rendszere keretet adhat a vállalati rész 
folyamatok szervezési megoldásának kidolgozására [5], egyes 
eszközeinek alkalmazása iparági szintre kiterjeszthetők. Az 
oktatásnak ebben is kiemelt szerepe lehet, a tudományos és 
műszaki kiadványok fontossága vitathatatlan. 

Az energetika területén az öregedéskezelés rendszere 
eszközként és a közös nyelvként, a megértés elősegítése révén 
fontos szerepet tölthet be.  

A tudás alkalmazása 

A tervezési munka során a különböző szakterületek 
képviselői alakítják ki a technológiai létesítmény jellemző 
tulajdonságait. A folyamat, maga a gondolkodás, a 
megközelítés, rendkívül komplex, intuitív és racionális 
elemeket egyaránt tartalmaz. Mi magunk sem tudjuk, akarjuk 
ezeket elválasztani, de egy bizonyos, mindkét terület  
eredményessége a tudás bővítésével javítható.  

A tudás alkalmazása a hétköznapi gyakorlat részét képezi. 
Az építési szerkezetek biztonsági funkciói vázolt 
megállapítását az öregedéskezelés, az építmények ellenőrző 
számítása elkészítésénél alkalmaztuk. A nukleáris 
technológiai létesítmények tervezése technológusi 

irányítással folyik, az építész szakterület feladat 
meghatározása ennek részét képezi.  

Az esztétikai szempontok általában lényegesek a tervezési 
igények megfogalmazásánál [4], az energetikai létesítmények 
engedélyezése során ezek újabb jelentőséget kapnak. A 
megvalósíthatóság egyik feltétele lehet a nem szakmai 
közönség ítélete alapjául szolgáló esztétikai megjelenés. 

A 7. ábrán egy biomassza tüzelésű erőmű engedélyeztetése 
során készült számítógépes megjelenítéseket láthatunk. 

Az első kép, egy fényképbe illesztett számítógépes ábrázolás, 
itt láthatjuk azt, hogy a kétszámjegyű főút felőli oldalon és az 
erőmű két oldalán védőtöltés készül. A kizárólag esztétikai 
indokok alapján előírt  földmű takarási funkcióját, illetve 
magát a földművet a második képen látható növényzettel 
egészítettük ki. 

Az építési ismeretek tartalma 

A technológus-, folyamattervező- tervezésirányító számára 
javasolt építési ismeretek körét a komplex tervezési 
tevékenységet folytató mérnökirodai tapasztalatunk  alapján 
foglaljuk össze.  

Az oktatásnak megfelelő tagolásban elsőként említendő az 
építőanyagok tulajdonságainak megismerése. Különlegesnek 
tekinthetők az ismeretek abból a szempontból, hogy 
ellentétben a gépészmérnöki gyakorlatban alkalmazott acél és 
műanyagféleségektől, az építőmérnöki terület természetes 
anyagot (talaj) és nem homogén, nem feltétlenül izotróp, az 
üzemi állapottól függően nem mindig tisztán rugalmas-
képlékeny viselkedésű anyagot (vasbeton) is alkalmaz.  

A konstrukciós elvek a beton anyagú szerkezeteknél, 
különösen a feszítettbeton szerkezeteknél jelentenek 
különlegességet. A korszerű konténmentek jellemzően ezen 
szerkezeti típus, építéstechnológia alkalmazásával készülnek, 
ezért célszerű egy bizonyos szintű építéstechnológiai ismeret 
megszerzése. 

Az építész és építőmérnöki tervezési folyamat, tervezési 
technológia ismerete segíti a projekt szervezésének 
megértését, a technológiával való kapcsolat szintje szerint az 
egyes építmények tervezése eltérő módon szervezhető. 

Az építmények típusainak megismerésével tudatosítható az 
építéstervezés területén belüli szakági munkamegosztás 
ténye, a szakterületek képviselőinek tevékenységi köre. 

Az esztétikai szempont megismerése a létesítmény tervezési 
folyamatának, engedélyezésének szempontjából igen 
fontosnak tekinthető. 
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