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Mennyivel jobb dolga volt az ősembernek, mint 
nekünk, maiaknak! Ő csak a kardfogú tig-
ristől rettegett, no meg a tűztől, és attól, ha 

megrengett a föld alatta. Nekünk – csodás kényelem-
mel ellátva élőknek – százával akad a mindennapja-
inkban ijesztőbbnél ijesztőbb fenyegetés.

Mostanság éppen a ruténium (Ru). Ennek a könnyű 
nemesfémnek 7 stabil és 27 radioaktív izotópja közül az 
egyik, a 106-os számú a mumus. Rövid életű, a felezési 
ideje valamivel több, mint egy év (373,59 nap). Szep-
temberben aránylag nagy tömegben jelent meg Euró-
pa fölött. Bár hamarost csökkent a mennyisége, hiszen 
bomlott szépen, és utánpótlása sem igen volt, ráadásul 
a szakértő hatóságok, például a Nemzetközi Atomener-
gia-ügynökség (NAÜ) megállapítása szerint egészség-
ügyi kockázatot sem jelentett, mégis gyorsan felkapta 
a szenzációra éhes sajtó. A NAÜ és a magyar hatóság, 
az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) is leszögez-
te: kizárható, hogy atomerőműből származik az izotóp.

Ennek ellenére arról cikkeztek, biztosan keletről, 
főleg az orosz atomerőművekből került elő. Termé-
szetesen az orosz szakmai hatóságok és szakintéz-
mények alaposan megvizsgálták az esetet. Hivatalos 
közleményük leszögezte, hogy semmiféle ilyen ese-
ményre nem volt jelzés. Ezt természetesen mérések, 
adatok bizonyítják. Nukleáris üzemanyagból semmi-
képpen nem származhatott. A meteorológiai szolgá-
latok által mért adatok szerint orosz területeken kö-
rülbelül 115 microBq/m³ volt a Ru-106-koncentráció, 
ezzel szemben például Ukrajnában, Olaszországban, 
Szlovéniában két nagyságrenddel nagyobb mérték-
ben (vagyis százszoros nagyságban) fordult elő ez az 
anyag a légkörben, sőt Romániában több mint ezer-
szeresre ugrott. Nem erőműből bújhatott elő, mert 
akkor – mutatnak rá a szakértői jelentések – elkerül-
hetetlenül tízesével, sőt százával más sugárzó anya-
gok kísérték volna a megjelenését.

Voltaképpen azóta szép csendben elhalt a Ru-106 
légkörben tanyázó anyagának nagy része is, és úgy 
tűnt, hogy a hozzá tartozó szenzációk is elültek. Ám 
a tanulságok súlyosabbak, mint maga a jelenség. Sú-
lyosabbak, mert már a politikával érintkeznek. Jól is-
mert, hogy dúlnak a küzdelmek az energetikai piacon. 
Nem szépek, nem felemelők, és nem csak övön felüli 
ütések szaporáznak bennük.

Néhány hete egy másik hírt röppentettek föl, amely 
szerint Paks földrengésveszélyes hely, isten ments oda 
további reaktorokat telepíteni. Elhallgatva: voltakép-
pen az egész bolygónkon bárhol megmozdulhat alat-
tunk a föld.

Magyarország történetesen nem tartozik e szem-
pontból a veszélyes helyek közé, és a magyar szak-
emberek tüstént be is bizonyították ezt, adatokkal, 
statisztikákkal. Mégis, jó pár napon át ment a sajtó-
ban a riogatás. Aztán szép csendben ez is elhalt, de 
máris kapóra jött a jámbor ruténiumizotóp, amely mi-
att – néhány napos csönd után – most az orosz „zöl-
dek” fújják – meglehetősen megkésve – a trombitákat, 
vagyis azt, hogy „atomfelhő” lebeg kontinensünk fö-
lött. Olvasom a 444 portálon: „Az orosz Greenpeace 
szerint ugyan nem tudják bizonyítani, de minden jel 
arra mutat, hogy az orosz atomipari cég Majak nevű 
nukleáris létesítményéből szivároghatott ki a ruténi-
um nevű anyag 106-os nukleonszámú izotópja.” Egy 
megállapítást kell feltétlenül kiemelni: „…ugyan nem 
tudják bizonyítani, de minden jel arra mutat…”. Amit 
egy nemzetközi hatású jelenségben nem tudunk bizo-
nyítani, annak értelme sincs, az csupán egyszerű po-
litikai spekuláció. De az sem bizonyíték, hogy „min-

den jel arra mutat”. Vajon milyen jelek? Mekkorák? 
Hogyan hatnak?

Az orosz szakmai szervezetek válasza tárgyszerű: a 
Majak üzemében idén nem gyártottak ruténium-106 
sugárforrást, és a légköri kibocsátásuk a megenge-
dett határértéken belül maradt. A kiégett fűtőelemek-
ből már több éve nem nyernek ki ilyen izotópot. Tehát 
akkor nem valószínű, hogy ez az anyag innen került ki.

A nukleáris felhővel riogató Greenpeace bizonyíté-
kokat nem tud feltárni, csak sejtéseket.

Kérdés: ez kinek az érdeke? Kinek jó riogatni az em-
bereket atomfelhővel? Egy olyan anyagból álló felhő-
vel, amely bár sugárzó anyag, de viszonylag gyorsan, 
körülbelül egy év alatt felére bomlik, és amit rendsze-
resen használnak humán célokra is. Nem vagyok jogi 
szakember, de én is tudom, hogy vád esetén a vádló-
nak kell a vádat bizonyítania, és nem a megvádoltnak 
kell az ártatlanságát.

Tehát a következő lépésnek annak kell lennie, 
hogy a Greenpeace és a hasonló szervezetek áll-
janak elő az igazoló tényekkel. Tényekkel és nem 
feltételezésekkel, mert az kevés! Voltaképpen tény, 
szilárd adat egyelőre, úgy tűnik, egy van: az, hogy 
megjelent egy felhő, amely nagy mennyiségben ru-
ténium-106 izotópot tartalmaz. Meg kell vizsgálni, 
honnan keletkezett, és egyúttal pontos, elfogultság-
tól mentes tájékoztatást kell adni, milyen élettani 
hatásokkal járhat. Riogatások, spekulációk nélkül, 
sokoldalú közelítésben, tisztességgel. Bár kétségte-
len, ez a hozzáállás nem igazán jellemző egyes sö-
tétzöld szervezetekre. Minderről Konfucius és a sö-
tét szobában lévő fekete macska esete jut eszembe, 
amelyet, mint tudjuk, nehéz megtalálni, különösen, 
ha nincs is ott.

Mindenesetre akár fogadásokat is köthetünk, miből 
lesz a következő aktuális fogatlan kardfogú tigrisünk, 
amivel célzatosan riogathatják az embereket.
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Vajon szebb képet mutat-e Ma-
gyarországról a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) pár hete megjelent 

első Versenyképességi jelentése, mint a 
nagy nemzetközi intézmények verseny-
képességi listái? A kérdés azért is indo-
kolt, mert a kormányzat és az MNB ve-
zetői több ízben is kritizálták, túlzottan 
szubjektívnek minősítették ez utóbbia-
kat. Vitatták, hogy a magyar gazdaság 
objektív kritériumok alapján is az EU 
sereghajtói közé tartozna, s úgy vélték, 
hogy Magyarország versenyképessége 
igenis javult 2010 óta.

Az MNB elemzésében a vizsgált in-
dikátorok több mint 90 százaléka dek-
laráltan objektív, vagyis nem vélemény 
jellegű. A szubjektívnek nevezett mu-
tatók figyelmen kívül hagyása azonban 
nem egyszerűen technikai kérdés, mi-
vel ezzel részben kikerülhető a negatí-
vumok okainak számbavétele. Például 
elkerülhető a szembenézés azzal, hogy 
a versenyképesség problémái mennyire 
vezethetők vissza a magyar modellre, 
illetve az ezzel adekvát gazdaságpoliti-
kára. A jelentés például a termelékeny-
ség növeléséhez a „támogató üzleti és 
szabályozói környezet” kialakítását vár-

ja az államtól, ám ennek eszközeként fő-
leg a közigazgatás digitalizálását és a 
bürokrácia csökkentését említi. Vagyis 
elfeledkezik például a tulajdon- és álta-
lában a jogbiztonság hiányáról, a siker 
lojalitástól, nem pedig a versenyben va-
ló helytállástól való függéséről, a kor-
rupcióról, noha ezek igencsak befolyá-
solják a cégek működését. Ily módon fel 
sem vetődik olyan lépések szükségessé-
ge, amelyek érintik a nemzeti együttmű-
ködés rendszerét.

Hasonlóképpen: az elemzés bemu-
tatja, hogy az üzleti szféra számára  
európai összehasonlításban magasak 
az energiaárak, illetve a bankköltségek; 
ennek gazdaságpolitikai okairól – így a 
rezsicsökkentésről vagy a bankadóról – 
azonban már említés sem történik. A po-
litikai tabuk létét jól mutatja az is, hogy 
a jelentés gyakorlatilag meg sem emlí-
ti az EU-támogatások gazdasági folya-
matokban játszott lényeges szerepét, 
még a külső adósság csökkenése kap-
csán sem.

Az MNB elemzése az egyes mutatókat 
az EU átlagához és a másik három vi-
segrádi országéhoz hasonlítja. Ezekből 
azonban nem készül összegző, úgyneve-

zett kompozit index, vagyis nemzetközi 
versenyképességi lista. Ennek híján ter-
mészetesen az európai sereghajtók közé 
sem kerülhet Magyarország. A jelentés 
ugyanakkor rögzíti, hogy „Magyaror-
szág a legtöbb területen valóban elma-
rad a régiós társak teljesítményétől, bár 
annak mértéke számos esetben kisebb 
a szubjektív megítélésre is nagyban tá-
maszkodó nemzetközi felmérések által 
tükrözöttnél”. Vagyis a jelentés lénye-
gében megerősíti a nemzetközi listák 
figyelmeztetését, amelyek szerint igen-
csak nagy baj van a magyar versenyké-
pességgel, azonban jórészt megelégszik 
a statisztikai tények rögzítésével, aján-
lásaiban pedig tartózkodik a gazdaság-
politikai kritikától.

A tények azonban így is önmagukért 
beszélnek. A jelentés kiemeli, hogy „a 
munkatermelékenység terén még min-
dig nem érjük el a 2008-as válság előt-
ti szintet, valamint elmaradunk az unió 
és a régió átlagos értékeitől”. Vagy: „az 
állami közigazgatási kiadások GDP-
arányos mértéke Magyarországon szá-
mottevően meghaladja mind az Európai 
Unió, mind a V3-ak átlagát”, továbbá a 
magyar export és ipari termelés kon-
centrációja 2014-ben már meghaladta 
a visegrádi országok átlagát a high-tech 
szektoron belüli termelés visszaesésé-
nek, valamint a járműipar további tér-
nyerésének következtében.

A jelentés egyik legfontosabb meg-
állapítása szerint a magyar gazda-
ság számára a megfelelő mennyiségű 
és minőségű humán tőke biztosítása 
a legnagyobb feladat, ami az oktatá-
si, egészségügyi és demográfiai tren-
dek megváltoztatását igényli. E témák 
kapcsán az elemzés sokkal kritikusabb, 
mint a kormányzati retorika. Például 
megállapítja, hogy „a magyar diákok 
ugyan az elvárt módon megtanulják a 
tananyagot, ugyanakkor a tanultakat 
nem tudják megfelelő mértékben al-
kalmazni”, s különösen nagy probléma, 
hogy nálunk a régiós átlag duplája a ko-
rai iskolaelhagyók aránya. Tanulságos 
az is, hogy az egészségügyre fordított 
összes magyar kiadás magasabb a ré-
giós átlagnál, ezen belül azonban az ál-
lami kiadásoké jóval átlag alatti. A po-
tenciálisan elvesztett életévek száma (a 
megelőzhető okból bekövetkező halálo-
zás) folyamatosan csökken, de a legma-
gasabb a régióban.

A jelentés 106 versenyképességi in-
dikátort mutat be egy kis grafikon és 
a hozzá tartozó rövid elemzés formájá-
ban. E fontos és gyakran nem közismert 
tények rávilágítanak a magyar gazda-
ság erősségeire és gyengeségeire, s fon-
tos diagnózissá állnak össze. Az átfogó 
változtatáshoz azonban előbb-utóbb a 
gazdaságpolitikai tabukkal is szembe 
kell nézni.

Ruténiumügy: riogatások bizonyítékok nélkül 

Az orosz Greenpeace szerint  
a Majak orosz cég nukleáris léte-
sítményéből szivároghatott ki a ru-
ténium. Az orosz szakmai szerve-
zetek cáfolták ennek lehetőségét
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