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Abstract 
The author reviews the international classification of radioactive wastes and the prescriptions 

for their disposal. The results of the researches performed abroad are shortly outlined. The natural 
geological analogies represent the scientific base for any radioactive waste disposal. The main 
geological requirements for surface and underground waste disposal are listed and shortly discussed. 
The most important requirement is the radioactive isolation of the repository from the biosphere. 

In the second part of the paper the results of the researches for site selection in Hungary are 
discussed, separately for low and intermediate and for high level wastes. In the case of low and 
intermediate wastes as a first step a screening over the entire territory of Hungary was performed. 
In the second step an area of 5 000 k m 2 has been selected to the west of Paks (the site of the 
nuclear power plant) for further, more detailed screening. Potential sites for surface and near 
surface waste disposal have been allocated. After obtaining the permission of the local communities 
three surface and one near surface sites have been chosen. Boreholes were drilled at each site, 
completed by geophysical and hydrogeological measurements. Based on the results, the Üveghuta 
site has been selected, situated on the Mórágy granite massif. Fore additional boreholes were 
drilled in 1997 in the granite and further geophysical and hydrogeological measurements have 
been performed. Special attention has been given to the detection of tectonic fracture zones. The 
researches will be finished by a performance assessment to check the suitability of the selected 
site. The repository will be situated, presumably, in 100-200 m depth within the granite. 

The researches for high level waste site selection started in 1989 at the western Mecsek Mts., 
where an upper Permian albitic claystone, called Boda Aleurolite Formation seems to be a suitable 
geologic object. Geologic and hydrogeologic mapping is carried out on the surface. An exploratory 
drift has been driven in 1100 m depth from the uranium ore-mine to reach the formation. Detailed 
hydrogeological and rock-mechanical measurements were performed in the drift and a set of 
samples was taken for laboratory measurements. These researches were completed by a screening 
over the entire territory of the country in 1997, with special attention to 12 potentially suitable 
formations. The results of this screening proved that the Boda Aleurolite Formation is, at the 
present level of knowledge, the most suitable geologic object for an underground repository of 
high level radioactive wastes. 

In conclusion, it can be stated that the researches for site selection of radioactive wastes progress 
in the right direction and there is an objective hope for their successful accomplishment. 

1 1055 Budapest, Kossuth L. tér 18. 
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Összefoglalás 
A szerző áttekinti a radioaktív hulladékok osztályozását és tárolásuk nemzetközi előírásait. 

Röviden ismerteti a tárolóhelyek kiválasztására végzett külföldi kutatások eddigi eredményeit. A 
radioaktív hulladékok elhelyezésének tudományos alapját a természetes földtani analógiák képezik. 
Ezután a szező összefoglalja a hulladéktárolókra vonatkozó földtudományi követelményeket, 
melyek közül a megfelelő radioaktív izolációs képesség a legfontosabb. 

A tanulmány második részében a szerző ismerteti a hazai hulladékelhelyezés érdekében végzett 
földtani kutatások eddigi eredményeit, külön a kis és közepes, valamint a nagy aktivitású hulla
dékokra. A kis és közepes aktivitású hulladékok esetében első lépésben az ország egész területére 
kiterjedő szakirodalmi felmérés történt, amit második lépésben egy Pakstól nyugatra fekvő, 5 000 
k m 2 nagyságú terület részletesebb felmérése követett. A lakosság hozzájárulásának figyelembe 
vételével három felszíni (Udvari,Diósberény, Németkér) és egy felszínalatti tárolásra alkalmasnak 
látszó objektumot (Üveghuta) jelöltek ki. Fúrások, felszíni és mélyfúrási geofizika, valamint hid
rogeológiai vizsgálatok alapján a részletesebb kutatásokra a mórágyi gránitmasszívum területén 
levő üveghutai objektum látszik legalkalmasabbnak. 1997-98-ban itt négy fúrást mélyítettek, 
tektonikai, hidrogeológiai és geofizikai vizsgálatokat végeztek. Az összes vizsgálat elkészülte után 
a tároló alkalmasságát biztonsági elemzés dönti el. Pozitív döntés esetén a tároló 100-200 méter 
mélységben lesz elhelyezve. 

A nagy aktivitású hulladékok tárolóhelyének kutatása 1989 óta folyik a Nyugati-Mecsekben, 
ahol a felső-perm korú Bodai Aleurolit Formáció (albitos agyagkő) látszik a tárolásra alkalmas 
képződménynek. A kutatások részben a felszínen folynak (földtani térképezés, hidrogeológiai 
felmérés), részben 1100 m mélységben kihajtott kutatóvágatban, amellyel sikerült a mélyben a 
formációt feltárni. Itt hidrogeológiai és kőzetmechanikai méréseket végeztek, továbbá laboratóriumi 
vizsgálatokhoz rendszeres mintavétel történt. Е kutatások kiegészítésére 1997-ben az ország egész 
területére kiterjedő szakirodalmi felmérést végeztek, melynek során 12 alkalmasnak látszó kép
ződményt vizsgáltak meg. E kutatások azzal az eredménnyel zárultak, hogy jelenlegi ismereteink 
szerint a Bodai Aleurolit Formáció a legalkalmasabb hazánk területén nagy aktivitású hulladékok 
mélységi tárolására. 

Mindezek alapján kimondható, hogy a kutatások eddig helyes irányban haladtak és objektív 
remény van sikeres befejezésükre. 

Bevezetés 

Hazánkban a radioaktív hulladékok zöme a paksi atomerőműben képződik, 
mely a hazai villamosenergia termelés több mint 40%-át szolgáltatja. Ezen kívül 
a Központi Fizikai Kutató Intézet kísérleti atomreaktorában, továbbá egyes 
egészségügyi intézményekben keletkezik radioaktív hulladék. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (továbbiakban NAÜ) 1994-ben ki
adott ajánlása szerint kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladékokat 
különböztetünk meg. Az osztályozás alapja a radioaktív hulladékok hőteljesít-
ménye. Ez a nagy aktivitásúak esetében 2kW/m 3 -nél nagyobb, a többieknél 
ennél kisebb. A kis és közepes aktivitású hulladékokat két alcsoportra osztják: 

A. Rövid élettartamúak, melyekben a hosszú élettartamú radionuklidok ak
tivitása 400 Bq/g-nál kisebb ( 1 Bq= 1 átalakulás/sec). 

B. Hosszú élettartamú hulladékok, melyekben a hosszú élettartamú radio
nuklidok aktivitása a fenti határértéknél nagyobb. 

A NAÜ ajánlásai szerint a kis és közepes radioaktivitású hulladékokat a fel
színen, vagy a felszín alatt kis mélységben (<200 m) célszerű elhelyezni. Az 
ellenőrzött tárolási idő a leghosszabb felezési idejű radioizotópok felezési ide-
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jenek tízszereséig tart. A magyar előírás húszszoros felezési idővel számol. Ez 
kb. 600 év, mert a két legfontosabb radioizotóp a 1 3 7 C s és a 9 0 S r felezési ideje 
30 ill. 29 év. 

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok főként kiégett fűtőelemekből állnak. 
Radioizotópjaik felezési ideje oly hosszú, hogy ellenőrzött tárolási idejük kb. 
10 000 év. A NAÜ ajánlásai szerint a felszín alatt kell őket elhelyezni 300-800 m 
mélységben. A kiégett fűtőelemeket az atomerőmű területén 40-80 éven át ún. 
átmeneti tárolókban helyezik el és ez alatt aktivitásuk jelentős mértékben le
csökken. 

A végleges tárolóknak ellenőrzött tárolási idejük alatt az alábbi biztonsági 
előírásoknak kell megfelelni: 

Dóziskorlát. A lakosság egyedeit a tárolás ideje alatt maximum 0,1 mSv/év 
többletsugárzás érheti ( lSv= l j /kg). Ehhez tudni kell, hogy hazánk területén 
a természetes radioaktív háttérsugárzás átlagosan 2,4 mSv/év (SZABÓ 1992). 

Kockázati korlát. A radioaktív sugárzás által a hulladéktároló térségében maxi
mum 10" 5/év többlet megbetegedés, genetikai károsodás ill. elhalálozás érheti 
a lakosságot. 

Az elmúlt évek során hazánkban is kialakultak a radioaktív hulladékelhe
lyezés törvényi keretei: Az Országgyűlés 1996. december 10-i ülésén elfogadta 
az atomenergiáról szóló 1996/CXVI. számú törvényt. A törvény elrendeli, hogy 
"biztosítani kell a keletkező radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezését oly 
módon, hogy ne háruljon az elfogadhatónál súlyosabb teher a jövő generáci
ókra." A törvény továbbá Központi Nukleáris Pénzügyi Alap létrehozását írja 
elő a radioaktív hulladéktárolók létesítési és üzemelési költségeinek, valamint 
a nukleáris létesítmények leszerelésének biztosítására. Az alap kezelője az Or
szágos Atomenergia Hivatal (továbbiakban OAH). A befizetést az atomerőmű 
villamos energia ármeghatározásában kell érvényesíteni. 1998. július l-ig Ra
dioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot kell létrehozni, melynek 
feladata a tárolók létesítése, üzemelése és a nukleáris létesítmények leszerelése 
lesz. Említést érdemel még, hogy a végleges hulladéktárolók földtani követel
ményrendszerét az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter rendeletben 
határozta meg. Ennek értelmében a Magyar Geológiai Szolgálat lesz illetékes 
a szakhatósági hozzájárulások kiadására. 

Nemzetközi tapasztalatok 

Az első atomerőművet 1954-ben a volt Szovjetunióban, Obnyinszkban he
lyezték üzembe. Ezzel egyidejűleg indult meg a radioaktív hulladékok elhelye
zésének kutatása. Ahogy nőtt az atomerőművek száma, úgy növekedett a ku
tatások mértéke. Tudatos elferdítés az a médiákban gyakran elhangzó állítás, 
hogy ezek a kutatások eddig sehol sem voltak eredményesek. A valóság az, 
hogy kis és közepes aktivitású hulladékok tárolói több országban évek óta meg
bízhatóan működnek. A nagy aktivitású hulladékok végleges telephely-alkal
masságának megállapítása több évtizedre kiterjedő, bonyolult kutatási feladat, 
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amely eddig még sehol sem fejeződött be. Tehát a valóságban sikertelen kuta
tásokról nem is beszélhetünk. 

A telephelyre alkalmas képződmények kiválasztásánál számos helyen ún. 
földalatti laboratóriumokat létesítenek. Ezek olyan földalatti létesítmények, me
lyekben több éven, esetleg évtizeden át tanulmányozni, mérni lehet a tároló 
kőzetnek a biztonságot meghatározó tulajdonságait. Ha figyelembe vesszük a 
nagy aktivitású hulladékok 10 000 évre előirányzott tárolási idejét, úgy még ez 
is igen rövid mérési időtartam. Ebből fakad a környezetvédő szervezetek fő 
kifogása, nevezetesen az, hogy néhány évtizedes mérések eredményeit nem 
lehet 10 000 évre megbízhatóan extrapolálni. 

E kérdésre a természetes földtani analógiákban sikerült megbízható választ 
találni. A természetes radioaktív elemek, pl. a thórium és a rádium a földtörténet 
folyamán a földkéreg számos pontján koncentrálódtak, radioaktív érctelepeket 
alkottak. Az elmúlt évtizedekben nyersanyagkutatási céllal számos ilyen ércte
lepet fedeztek fel. Kiderült, hogy egyes több millió tonna radioaktív ércet tar
talmazó telepek az évmilliók százain át környezetüktől teljesen elzárva marad
tak, másszóval radioizotópjaik a felszíni bioszférát nem fertőzték meg. Kézen
fekvő volt az a gondolat, hogy meg kell ismerni azoknak a földtani gátaknak 
tulajdonságait, melyek ezt az izolációt lehetővé tették és az ilyen tulajdonsá
gokkal rendelkező képződményeket kell radioaktív hulladékelhelyezésre fel
használni. 

Ilyen példa a kanadai Saskatchewan tartományban a Cigar-Lake közelében 
400-500 méter mélységben elhelyezkedő hatalmas uránérc telep. A telep kb. 
1,3 milliárd évvel ezelőtt jött létre. A telepet körülvevő földtani gátnak köszön
hetően a radioaktív anyag mindmáig környezetétől teljesen elzárva maradt. Az 
elmúlt évek során nemzetközi együttműködéssel részletesen tanulmányozták 
e földtani gát tulajdonságait. Megállapították, hogy a telepet beburkoló agyag
köpeny kedvező izolációs tulajdonságai, valamint a talajvíz Eh és pH-ja tették 
lehetővé e szinte tökéletes izolációt ( C R A M E R & SMELLIE 1994). 

Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy ha a természetben több
millió tonnás uránérc telepek természetes izolációja évmilliók százain keresztül 
megvalósulhatott, akkor reális lehetőség van nagyságrendekkel kevesebb ra
dioaktív hulladéknak maximum 10 000 éven át történő biztonságos tárolására, 
amennyiben sikerül a fenntiekkel analóg földtani képződményeket találni. Ez 
a radioaktív hulladékelhelyezés elvi, tudományos alapja. 

A természetes földtani gáton túlmenően a radioaktív hulladékok tárolóiban 
mesterséges (mérnöki) gátak kiépítésére is lehetőség van pl. acélhordók, konténe
rek, vágatkitöltő agyagok és vágatfalak formájában, mellyekkel e tárolók izo
lációs képessége tovább fokozható. 

Az eddigi nemzetközi kutatási tapasztalatok alapján az alábbiakban foglal
hatók össze a nagy aktivitású hulladékok tárolóira vonatkozó követelmények: 

1. A tárolót befogadó földtani képződmény alapterülete legalább lkm 2 , vas
tagsága legalább 100 méter legyen. 

2. Az alkalmasságot meghatározó tulajdonságok a tárolásra kiszemelt térré
szen belül minél homogénebb eloszlásúak legyenek. Fontos még e tulajdonsa-
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gok állandósága (stabilitása) a tárolási idő alatt esetleg bekövetkező külső vál
tozásokkal szemben, pl. éghajlatváltozás, a talajvíz szintjének megemelkedése, 
vagy a felszíni erózió felerősödése. A tároló kőzetnek a tárolt radioaktív hul
ladék fizikai és kémiai hatásaival szemben is stabilnak kell maradni, pl. a ra
dioaktív anyagok hőtermelésével és korróziós hatásával szemben. 

3. A tároló képződmény a lehető legnagyobb radioaktív izolációs képességgel 
rendelkezzen. Ennek összetevői a következők: 

- a befogadó képződmény rossz vízvezető képessége 
- kedvező földalatti áramlási helyzet: a tárolóból kilépő vizes oldatok minél 

hosszabb pályán és minél hosszabb idő alatt érjék el a bioszférát ("elérési 
idő") 

- a befogadó kőzet minél jobb radioizotóp megkötő képességgel rendel
kezzen, amit főként agyagásványok, zeolitok és nagy fajlagos felületű ás
ványszemcsék jelenléte segíthet elő 

- a befogadó képződményben a radioizotópok molekuláris diffúziója minél 
gyengébb és lassúbb legyen 

- a befogadó kőzetben a talajvíz redoxpotenciálja és pH-ja kedvező legyen, 
tehát csökkentse a radioizotópok oldhatóságát 

4. A befogadó képződmény tektonikai zavartsága minél kisebb mértékű le
gyen, mert tektonikus zónák pl. zúzott övek mentén lényegesen megnőhet a 
talajvíz áramlási sebessége 

5. A jelenkori tektonikus mozgások szerepe lehetőleg minimális legyen 
6. A tároló térsége minél kevésbé legyen földrengésveszélyes, továbbá a be

fogadó kőzet szeizmikus érzékenysége legyen minél kisebb 
7. A befogadó képződmény minél kedvezőbb kőzetmechanikai és bánya

műszaki tulajdonságokkal rendelkezzen, pl. minimális duzzadóképesség, jó ál
lékonyság, kedvező szilárdságtani paraméterek 

8. A kiépítendő tárolótérben a hőmérséklet a felszínivel azonos, vagy annál 
nem lényegesen legyen nagyobb 

9. A befogadó kőzet jó hőátadó képességgel rendelkezzen a radioaktív hul
ladékok nagy hőtermelése miatt 

10. A tároló térsége legyen bányászatilag könnyen hozzáférhető 
A felsorolt követelmények közül kiemelten a radioaktív izolációs képesség a 

legfontosabb. A kis és közepes aktivitású hulladékok tárolóira is ugyanezek a 
szempontok érvényesek, de az egyes követelmények kevésbé szigorúak. Mind
ezen szempontok, valamint a tárolt hulladék mennyisége és összetétele alapján 
készíthető el az a biztonsági elemzés, amely alapján kiderül, hogy a tervezett 
tároló megfelel-e a korábbiakban ismertetett dózis és kockázati korlátnak. A 
biztonsági elemzések determinisztikus és sztochasztikus módszerekkel készül
hetnek. 

Az eddig leggyakrabban számításba vett kőzeteket országonként az I. táblá
zatban mutatjuk be. Az Egyesült Államok Nevada államában, a Yucca hegy
ségben zeolit tartalmú vulkáni tufában folyik jelenleg igen intenzív kutatás 
nagy aktivitású hulladék elhelyezésére. Ez a képződmény kiváló izolációs ké
pessége miatt vonta magára a figyelmet. 
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A Paksi Atomerőműben 1988 óta állítanak elő villamos energiát 4 darab 
VVER-440 típusú atomreaktorral. E tevékenység során - normális üzemmenet 
mellett - évente kb. 370 m 3 szilárd halmazállapotú kis és közepes aktivitású 
hulladék képződik, melyet megfelelő tömörítés után 200 literes fémhordókban 
helyeznek el. További évi 250 m 3 folyékony halmazállapotú hulladék is kelet
kezik, ez az ún. bepárlási maradék, amely ideiglenesen egy ún. sűrítménytá
rolóba kerül. 

A fentieken kívül évente kb. 30 m 3 szilárd és 0,5 m 3 folyékony nem atom
erőművi kis és közepes aktivitású hulladék is keletkezik az országban, ami 
ugyancsak végleges elhelyezést kíván. 

Az atomerőművi nagy aktivitású hulladék főként kiégett fűtőelemekből áll, 
melyeket az 1997-ben az erőmű területén felépült átmeneti tárolóban helyeznek 
el. Államközi szerződés értelmében a volt Szovjetunió és a mai Oroszország 
eddig átvette a kiégett fűtőelemeket. Harminc éves üzemidő alatt 15 300 kiégett 
fűtőelem keletkezik, amiből eddig 1500 darabot szállítottak el. Amennyiben a 
továbbiakban a fűtőelemek kiszállítására nem kerülne sor, úgy kb. 4500 m 3 

nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezéséről idehaza kell gondoskodni. 
2020 után válik esedékessé az atomerőmű legrégibb blokkjának leszerelése, 

amit fokozatosan a másik háromé követ. Előzetes számítások szerint ennek 
során mintegy 24-26 000 m 3 kis és közepes aktivitású, valamint 2000-2200 m 3 

nagy aktivitású hulladék végleges elhelyezéséről kell majd gondoskodni. 
A Nemzeti Projekt keretében a Paksi Atomerőműben 1993-ban ún. komplex 

stratégiát dolgoztak ki a keletkezett hulladék kezelésére (pl. térfogatcsökkentő 
technológiák bevezetésére), átmeneti és végleges tárolására. A munkák ennek 
szellemében folynak. 

A kis és közepes aktivitású hulladékok tárolóhelyének kiválasztására 
végzett földtani kutatások 

Hazánkban e téren érdemi kutatások 1976-ban kezdődtek, amikor az ETV-
ERŐTERV 18 potenciális telephelyre végzett vizsgálatokat. Ennek eredménye
ként 1977-ben Püspökszilágyon felszíni betonmedencés tárolót létesítettek, vi
szonylag korlátozott kapacitással. Máig ez fogadja az ország nem atomerőművi 
(orvosi, tudományos és ipari) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékait. 
1983 és 1996 között hatósági engedéllyel a paksi atomerőmű is szállított ide 
kis aktivitású szilárd radioaktív hulladékot. 

A kutatások folytatódtak. Ennek során felmerült Magyaregregy térsége, de ezt 
a Baranya Megyei Tanács 1983-ban elvetette. Ezután az ETV-ERŐTERV Ófalu 
térségét javasolta kutatásra. 1984 és 1988 között számos intézmény részvételével 
földtani és geofizikai kutatások folytak ebben a térségben. A felmerült ellenvé
lemények miatt ún. Független Szakértői Bizottság alakult, amely 1988-ban szak
mailag elvetette a kutatások folytatását. Számos tárgyalás és ellentmondó szak-

A Paksi Atomerőműben keletkező radioaktív hulladékok 



BÁRDOSSY Gy.\ A radioaktív hulladékok elhelyezése 185 

értői vélemény elhangzása után a Népjóléti Minisztérium 1990-ben véglegesen 
elvetette az ófalui radioaktív hulladéktároló tervét. Hangsúlyozni kell, hogy 
még ez a sikertelenül végződött kutatás is számos igen hasznos földtani, geo
fizikai, kutatásszervezési és tájékoztatási tapasztalatot hozott, melyeket a ké
sőbbiekben hasznosítani lehetett. 

Az Országos Atomenergia Bizottság (továbbiakban OAB) kezdeményezésére 
1992-ben több minisztérium és országos főhatóság részvételével "Nemzeti Pro
jekt" indult a kis és a közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére. A 
Nemzeti Projektet két fázisban kívánták megvalósítani: az első fázis feladata a 
továbbkutatásra alkalmas telephelyek kiválasztása volt, a másodikban pedig a 
legalkalmasabb telephely földtani kutatásának lezárása után, a Kormány és az 
Országgyűlés döntése nyomán a létesítmény megépítésére kerül sor. A tárolót 
2002 és 2005 között kellene üzembe helyezni. A projektben a Paksi Atomerőmű 
RT., mint a feladat végrehajtásáért felelős szervezet működik közre. Számos 
szerződéses vállalkozót foglalkoztat, melyek földtudományi kutatásait a Ma
gyar Állami Földtani Intézet (továbbiakban MÁFI) koordinálja és foglalja össze. 
Â műszaki jellegű részkérdéseket, (pl. bányatervezés és biztonsági elemzések) 
az ETV-ERŐTERV koordinálja. 

A kutatások első lépéseként 1993-ban elkészült és jóváhagyást nyert a telep
helykiválasztás országos követelményrendszere. Ennek alapján a MÁFI, más 
intézmények bevonásával 1:500 000 léptékű szakirodalmi felmérést készített az 
ország egész területéről. E munka első szakasza az ún. negatív szűrés volt. 
Ennek során kizárásra került politikai okból az országhatár menti 30 km széles 
sáv, az összes lakott település, üdülőkörzet, történelmi emlékhely, nemzeti park, 
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, lekötött és távlati ivóvízbázis, a 
víztárolók, tavak és a folyóvizek területe. Kimaradtak az ipari és a katonai 
létesítmények, a kőolaj és a földgázvezetékek, a fontosabb utak, vasutak, hidak, 
valamint a repülőterek. Kimaradt a nyilvántartott ásványi nyersanyaglelőhe
lyek és a bányák területe, továbbá a felszíni és a felszínközeli karsztterületek. 
Végül kimaradtak a gyógyforrások, az árvízzel és belvízzel veszélyeztetett te
rületek, a földcsuszamlásos és a kis teherbírású képződmények területei, va
lamint a tőzeglápos területek. 

E kizáró szűrés eredményeként az ország 93 000 km2-nyi területéből kb. 
6 000 km 2 maradt felszíni elhelyezésre, kb. 23 000 km 2 pedig felszín alatti el
helyezésre potenciálisan alkalmasnak. Ezután következett a pozitív tényezők 
számbavétele és a rangsorolás. Az első lépésben ún. objektumokat, földtanilag 
alkalmasnak látszó térrészeket különböztettek meg, melyeken belül a jóval ki
sebb kiterjedésű telephelyet el lehet helyezni. Felszíni elhelyezésre főként széles, 
lapos dombtetőket választottak ki, melyeket nem meredek lejtők vesznek körül. 
A felszínalatti elhelyezésnél elsősorban a kedvező hidrogeológiai helyzetet vet
ték figyelembe. Az 1. ábrán láthatók az ország területén így kijelölt kedvező 
objektumok. 1994-re elkészült a MAFI összefoglaló jelentése erről a munkasza
kaszról. 

E felmérés alapján az illetékesek Pakstól nyugatra egy kb. 5 000 km 2 nagyságú 
területet jelöltek ki részleteseb, 1:100 000 léptékű szakirodalmi felmérésre. E 
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döntés alapjául az szolgált, hogy e területrészen található a legtöbb potenciális 
objektum, továbbá, hogy ez a terület az atomerőmű közelében helyezkedik el, 
tehát a radioaktív hulladékot kis távolságra kell majd szállítani. E szűkebb 
terület körvonalát feltüntettük az 1. ábrán. 

E területen folytatta a MÁFI a kizáró szűrést ill. pontosította az első ütem 
eredményeit, pl. az összes lakott települést 1 km-es védősávval vették körül. 
E munkával 1995-re készültek el. A területen 128 felszíni és 193 felszínalatti 
tárolásra alkalmasnak látszó objektumot különböztettek meg és ezeket rangso
rolták. Ezeken a területeken a Paksi Atomerőmű Rt. kikérte a lakosság vélemé
nyét a tervezett kutatásokról. Sajnos a válaszok többségükben elutasítóak vol
tak, így összesen 12 felszíni és 18 felszínalatti objektum maradt, melyeken a 
kutatást lakossági hozzájárulással folytatni lehet. Ezek közül a MÁFI felterjesz
tése alapján az OAB három felszíni objektumot választott ki Udvari, Diósberény 
és Németkér térségében negyedkori és pliocén képződményekből álló domb
tetőkön. Felszínalatti kutatásra a mórágyi gránitrög területén, Üveghuta térsé
gében jelöltek ki egy objektumot (2. ábra). 

A Nemzeti Projekt irányító testületének döntése alapján a kutatások 1995-ben 
e területeken folytatódtak. Időközben a németkéri objektum is kiesett, mert a 
község lakossága visszavonta korábbi beleegyezését a kutatások folytatásához. 
A fennmaradó objektumokon 1:25 000 léptékben földtani terepbejárásokat vé
geztek és földtani térképeket szerkesztettek. Minden egyes felszíni kőzetfeltá
rást leírtak, továbbá felmérték a vízzáró és a vízvezető képződmények helyzetét, 
térképen rögzítették a forrásokat és a felszíni vízfolyásokat. A földtani térké
pezést geomorfológiai és ökológiai vizsgálatokkal egészítették ki. Az objektu
mok területén számos geofizikai mérést is végeztek, így egyenáramú és tran
ziens szondázást, ellenállás-szelvényezést és mérnökgeofizikai szondázást. A 
talajvíztükör helyzetét refrakciós szelvényezéssel határozták meg. Mindezek 
alapján mindenegyes objektumra megszerkesztették a talajvíztükör izovonalas 
térképét; a csapadék és a párolgási adatok figyelembe vételével pedig kiszámí
tották az adott objektum vízforgalmát. Végül számítógépes háromdimenziós 
modelleket készítettek a földalatti talajvízáramlásról. A kapott eredményeket 
korszerű térinformatikai módszerekkel ábrázolták (Intergraph MGE-MGA) 
( B A L L Á 1997). 

Ezt követően a három objektum mindegyikén, a földtanilag legalkalmasabb
nak látszó helyen egy-egy magfúrás mélyült. E fúrások 24 órás műszaki ellen
őrzés és folyamatos "minőségbiztosítás" mellett készültek, adatszolgáltatásuk 
ezért a lehető legpontosabb. Az Udvari fúrás 97 méter lösz és 53 méter tarka 
agyag alatt 150 méter mélységben érte el a felső-pannóniai üledékeket és azok
ban 170,4 méter mélységig haladt. A Diósberényi fúrás 59 méter lösz és 4 méter 
tarka agyag alatt 63 méter mélységben érte el a felső-pannon üledékeket és 
azokba 150,1 méter mélységig hatolt. Végül a Bátaapáti községtől délre telepített 
Üveghuta-1. jelű fúrás 40 méter vastag negyedkori üledék alatt érte el a gránitot. 
Ennek legfelső 18 métere laza és mállott, alatta viszont kemény és üde a kőzet. 
A fúrás 364,5 méter mélységig e gránitban haladt, közben 295 métertől a talpig 
erősen összetöredezett tektonikus zónát tárt fel. A fúrómagokon kőzetrésvizs-



1. ábra. Az országos szakirodalmi felmérés eredményei (MÁFI 1996): A. Felszíni elhelyezésre 
perspektivikus objektumok elhelyezkedése; B. Felszínalatti elhelyezésre perspektivikus 
objektumok elhelyezkedése 

Fig. 1. Results of geological exploration (MÁFI 1996): A. Perspective objects for near-surface disposal 
B. Perspective objects for subsurface disposal 

gálatok készültek és elmozdulási nyomokat is mértek. A gránit alsó karbon 
korú. Részletes ásvány-kőzettani vizsgálata szerint porfiroblasztos granitoidból 
(kvarc-monzonit, monzogránit) és bázisosabb, dioritos összetételű részekből áll 
(resztitek). Későbbi metaszomatózis eredményeként káliumdúsulás mutatható 
ki. A kőzetet mikrogránitos és pegmatitos telérek szelik át. A tektonikus zónák
ban a kőzetanyag erősen összetöredezett és milonitosodott. ( B U D A & P U S K Á S 

1997). 
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2. ábra. Az 1:100 000 méretarányú szakirodalmi felmérés területe a továbbkutatásra alkalmas, 
kijelölt objektumokkal és a fúrások helyével (MÁFI 1996) 

Fig. 2. The most potential area of the geological exploration (1:100 000) for further research with 
perspective objects and boreholes (MÁF1 1996) 

Mindhárom fúrásban részletes hidrogeológiai és geofizikai mérések is ké
szültek, a talajvíz áramlási modellek alapján pedig ún. elérési időket számítottak 
ki. E tekintetben mindhárom objektum továbbkutatásra alkalmasnak látszik, 
de közülük az üveghutai térségben a legkedvezőbb az elérési idő (BALLÁ et al. 
1997). Üveghuta mellett szól az is, hogy a tároló gránitba kerülne, melyet szá
mos országban a radioaktív hulladéktárolásra alkalmas kőzetnek tekintenek 
(lásd az I táblázatot). További érv Üveghuta mellett, hogy nemzetközi viszony
latban az utóbbi években egyre inkább a felszín alatti tárolás kerül előtérbe. 
Mindezek alapján az OAB Szakértői Bizottsága a MAFI-val összhangban Üveg
huta térségét javasolta továbbkutatásra, az Udvari és Diósberényi objektumok 
pedig tartalék területek maradtak. E javaslatot a Nemzeti Projekt irányító tes
tülete elfogadta. 

Az ETV-ERÓTERV Rt. 1995-ben "telephelyfüggetlen" és "létesítményfügget
len" biztonsági elemzéseket készített determinisztikus módszerrel, külön a fel-
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színi és külön a felszínalatti hulladékelhelyezésre. E munka elsősorban meto
dikai tapasztalatok megszerzésére irányult. 1996-ban az ETV-ERŐTERV több 
alvállalkozó bevonásával "telephelyspecifikus" biztonsági elemzést készített 
Üveghuta (felszínalatti) és Udvari (felszíni) térségére. A létesítménytípusok váz
lattervei alapján a determinisztikus biztonsági elemzés a lezárást követő 10 000 
éves időtartamra terjedt ki. Ezzel egyidőben a Golder Associates cég sztochasz
tikus módszerrrel készített biztonsági elemzést ugyanezekre az objektumokra. 
Az ETV-ERŐTERV számításai a megengedettnél kisebb egyedi dózisterhelést 
eredményeztek. A Golder Associates eredményei ezzel összhangban állnak, de 
a kapott kockázateloszlás jellege arra mutat, hogy a számításokat még jelentős 
bizonytalanság terheli. A további földtani kutatások feladata e bizonytalanságok 
érdemi lecsökkentése. 

A MÁFl 1997 márciusára kutatási tervet készített "A lehetséges telephelyek 
kutatása Üveghuta körzetében 1997-1998" címmel. Ebben háromdimenziós ta
laj vízáramlási modellszámítások (elérési idők), valamint földtani és tektonikai 
megfontolások alapján öt 600 x 300 méter nagyságú potenciális telephelyet je
löltek ki. (Ezek méretét az ETV-ERŐTERV határozta meg). A telephelykiválasz
tásra zsűrit hívtak össze, mely a 4. számú potenciális telephelyet tekintette 
legkedvezőbbnek. Tartalékként az 5. telephely került számításba. E telephelyek 
a dombgerincek tetején azok tengelyvonalához igazítva helyezkednek el. 

1997 őszén a 4. potenciális telephely négy sarokpontján mélyfúrások kezdőd
tek, amelyek 1998 februárjára el is készültek. A fúrások összevont rétegsorát 
és tényleges mélységét a 3. ábra szemlélteti. A fúrásokban mindazokat a vizs
gálatokat elvégezték, amelyek az Üveghuta-1. számú fúrásban beváltak, pl. 
mélyfúrási geofizika. Ezen felül akusztikus lyukfaltelevíziós vizsgálattal (ELGI), 
továbbá a MÁFl által kifejlesztett számítógépes magszkennerrel sikerült meg
határozni a gránitban harántolt törések és repedések térbeli helyzetét. Szerkesz
tett nyomvonaluk a felszíni domborzati elemekkel nem mutat kapcsolatot. E 
mérések lehetővé teszik a gránit repedés és törésrendszerének térbeli modelle
zését. Ezt követően a fő törésvonalak helyzetének ismeretében pontosítani lehet 
a háromdimenziós talajvíz áramlási modellt és az ebből következő elérési idő
ket. E számításokat a fontosabb radioizotópok pl. 1 3 7Cs és 9 0 Sr transzport tulaj
donságainak vizsgálatával kell kiegészíteni. 

A fúrások közötti tér "átvilágítására" a szeizmikus tomográfia módszereit 
(sebesség- és abszorpciós tomográfia) próbálták ki. Meg kell jegyezni, hogy a 
gránittestek geofizikai átvilágítása rendkívül nehéz feladat, mert a nemzetközi 
tapasztalatok szerint a gránitban nincsenek olyan egyszerű és hosszan követ
hető felületek, melyek mentén a geofizikai paraméterek jelentősen megváltoz
nak. Valószínűleg ez az oka annak, hogy az eddigi eredményekben sok a bi
zonytalanság. A refrakciós szelvényezés eredményesebbnek ígérkezik, segítsé
gével a gránitfelszín lefutását sikerült meghatározni. A fedő üledékek tagolására 
és jellemzésére a geoelektromos szondázás és a mérnökgeológiai szondázás 
alkalmasnak látszik. A geofizikai módszerek közül a gránitban eddig a mély
fúrási geofizika látszik legeredményesebbnek. A fent felsorolt felszíni módsze
rekkel együtt alkalmas a tektonikai zónák kijelölésére. 



290 Földtani Közlöny 128/1 

A jelenleg is folyó sokrétű vizsgálatok eredményeiről és azok összefoglaló 
értékeléséről a MÁFI ez év szeptemberére készít kutatási zárójelentést. 

A tervezett tároló szempontjából igen fontos a mórágyi gránitrög tektonikai 
stabilitásának helyes megítélése, valamint a Mecsekalja-vonalnak nevezett fő tek-
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3. ábra. Az Üveghuta térségében 1997-ben lemélyített négy magfúrás összevont rétegsora (MÁFI 
1998) 

Fig. 3. Generalized sequence of the four boreholes drilled in 1997 in the environs of Üveghuta (MÁFI 
1998) 
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tonikai vonal lefutásának pontosítása. A Paksi Atomerőmű Rt. megbízásából 
ezért a GEOMEGA Kft. HORVÁTH Ferenc szakmai vezetésével egy és többcsa
tornás, nagyfelbontású szeizmikus méréseket végzett a Dunán, továbbá rész
letesen értékelte a Kelet-Mecsek és a Szekszárdi-dombvidék neogén fejlődés
történetét, valamint tektonikai stabilitását (1997. november). Jelentésük szerint 
a területen nincsenek a felszínig ható, jelenleg is aktív törésvonalak, bár a te
rületen a pleisztocén végéig jelentős tektonikai aktivitás mutatható ki. Az in-situ 
feszültségmérések eredményei szerint a terület még mindig É-D ill. ÉÉK-DDNY 
irányú kompresszió alatt áll. Ami a kutatási terület tektonikai értelmezését illeti 
- véleményem szerint - még mindig igen nagyok a különbségek az egyes tek
tonikai modellek között pl. MÁFI, MÉV, HORVÁTH F. stb. Ezek racionális egyez
tetésére és összehangolására a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani. 

A részletes földtani kutatások sikeres befejezése után következhet a telep
helykiválasztás legfontosabb lépése, a végleges biztonsági elemzés. Ennek a ku
tatás során nyert összes idevágó információt figyelembe kell vennie. Ameny-
nyiben a biztonsági elemzés szerint az előírt 600 év alatt a radioaktív többlet
sugárzás sem a dóziskorlátot, sem a kockázati korlátot nem lépi túl, úgy a 
telephely alkalmas kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére és táro
lására. Mindezek alapján végső soron a Kormány ill. az Országgyűlés dönt a 
telephely elfogadásáról és a tároló megépítéséről. Amennyiben a biztonsági 
elemzés eredménye nem lenne kielégítő, úgy a kutatásokat valamelyik tartalék 
objektumon kell folytatni és alkalmasságát újabb biztonsági elemzéssel kell 
megvizsgálni. 

A nagy aktivitású hulladékok tárolóhelyének kiválasztására végzett 
földtani kutatások 

A nagy aktivitású hulladékok tárolóhelyének kutatása a fentiektől eltérő mó
don alakult. A mecseki uránérc telepeket kitermelő Mecseki Ércbányászati Vál
lalat (továbbiakban MÉV) 1989-ben javaslatot tett az uránérctelepek feküjét ké
pező ún. Bodai Aleurolit Formáció megkutatására nagy aktivitású radioaktív hul
ladékok végleges elhelyezése céljából. Ez a képződmény 255-260 millió éves, 
felső-perm korú tavi üledék. A korábbi uránérc kutatások kb. 150 km 2 nagyságú 
területen mutatták ki jelenlétét. Boda község térségében a felszínen van, majd 
innen kelet felé haladva egyre vastagabb fedő borítja. Az uránércbánya térsé
gében már 1000-1200 méter mélyen van a felszín alatt. A képződmény teljes 
vastagsága 800-900 méter ( H Á M O S et al. 1996). Összetétele feltűnően homogén, 
albitos agyagkő. Az albit másodlagos, mennyisége többnyire 25-50%, de egyes 
mintákban 70%-ot is elérhet ("albitolit"). Itt jegyzem meg, hogy tévesek ill. hi
básak azok a sajtóban és rádióban elhangzott nyilatkozatok, melyek szerint a 
radioaktív hulladékot az uránérc bányában kívánják elhelyezni. Erre a bánya
térségek hidrogeológiai és több más szempontból alkalmatlanok. 

A MÉV a bányából kiindulva 1100 méter mélységben 750 méter hosszú ku
tatóvágatot hajtott ki saját költségén a Formáció irányába. 1991-ben további 
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pénzügyi fedezet hiányában ezt a munkát le kellett állítani. A korábbiakban 
említett Nemzeti Projekt támogatásával azonban 1993-ban újraindulhatott a vá
gathajtás. 1994-ben egy törésvonalat harántolva elérték a Formációt és 80 méter 
hosszan feltárták azt. 1995-97-ben a kutatóvágatot tovább hajtották és belőle 
több irányban magfúrásokat végeztek. A vágatban és a fúrásokban rendszeres 
mintavétel történt, továbbá helyszíni hidrogeológiai és kőzetmechanikai méré
seket végeztek (KOVÁCS 1996). A kőzetminták laboratóriumi feldolgozásában a 
MÉV mellett a MÁFI és az MTA több intézete vett részt. E mérések eredmé
nyeiről a MÉV 1995-ben készített jelentést. 

A Bodai Aleurolit Formáció nemzetközi összehasonlításban is rendkívül ked
vező tulajdonságokkal rendelkezik radioaktív hulladékok elhelyezésére 
( C s i C S Á K 1996). Különösen kedvező a képződmény rossz vízvezető képessége 
(k= 10"8 -10" 1 2 m/sec) és igen erőteljes radioaktív izotóp-megkötő képessége. 
A képződmény természetes radioaktivitása kicsiny: 200 Bq/kg, fémurán tartal
ma pedig csak 2-11 ppm. (A kővágószőllősi uránérc telepek átlagosan 1117 
ppm fémuránt tartalmaznak - a földtani vagyonra vonatkoztatva). 

A kutatások megnövekedett volumene és egyre sokrétűbb tartalma miatt az 
OAB 1995-ben kezdeményezte önálló kutatási program létrehozását a magyar
országi nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok elhelye
zésére. Ennek során 1996-ban Programirányító Testület (továbbiakban PIT) ala
kult, melyben több minisztérium, országos hatóság és a Tudományos Akadémia 
megbízottjai vesznek részt. A Paksi Atomerőmű Rt. a Program végrehajtásáért 
felelős intézmény és a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap létrejöttéig biztosítja 
a kutatás folytatásának pénzügyi feltételeit. 

A PIT Program-Dokumentuma szerint a kutatásokat két szakaszban kívánják 
megvalósítani. Az első szakasz 1998 végéig, a második 2040-ig tart, ekkor kel
lene a tárolót üzembe helyezni. Az első szakaszban ki kell dolgozni a nagy ak
tivitású és hosszú élettartamú hulladékok elhelyezésének stratégiáját, és előter
jesztést kell készíteni a második szakasz programjára. Továbbá szakirodalmi 
feltáró munkát kell végezni az ország egész területén a nagy aktivitású hulla
dékok elhelyezésére alkalmas egyéb képződmények kijelölésére. Folytatni kell 
a Bodai Aleurolit Formáció sokirányú kutatását az alkalmasság megítélése cél
jából. Külön feladat a helyi lakosság rendszeres tájékoztatása a kutatási ered
ményekről. A második szakaszban ki kell választani a végleges tároló helyét és 
azt részletesen meg kell kutatni. Ezt követi a biztonsági elemzés, majd ennek 
pozitív eredménye esetén a tároló műszaki terve. Végül az előírt engedélyek 
elnyerése után a tárolót meg kell építeni. 

A MÉV 1995-ben kutatási tervet készített a Bodai Aleurolit Formáció rövid
távú kutatási programjára. Ennek értelmében Boda térségében részletes földtani 
térképezés és felszíni hidrogeológiai felmérés indult. A mélyszinti kutatóvágat
ban is folytatódtak a munkálatok további vágathajtással, fúrásokkal és minta
vétellel. E munkálatokat sürgőssé tette az a Kormányhatározat, amely elrendelte 
az uránérc bánya 1997. december 31-ig történő bezárását. A bánya bezárása 
után ugyanis nincs lehetőség az 1100 méter mélységben kihajtott kutatóvágat 
tartós fenntartására és abban munkavégzésre. 
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Itt kell megemlítenem, hogy a kutatóvágatban a Bodai Aleurolit Formáció 
kőzethőmérséklete 48,2 °C - a nagy mélység miatt. A nagy aktivitású hulladé
kok nagy fajlagos hőteljesítménye miatt ilyen kőzethőmérsékleten nem célszerű 
elhelyezni ilyen radioaktív hulladékot. Ezért tévesek azok a híresztelések, ame
lyek szerint itt kívánják a hulladéktárolót kialakítani. Boda térségében, mint 
említettem, a Formáció a felszínen van és itt néhányszáz méter mélységben 
megfelelő hőmérsékleten lehet a hulladéktárolót megvalósítani. 

Az 1996-ban elvégzett munkákról a MÉV négy részjelentésben számolt be és 
1997 végéig további két részjelentést nyújtott be. 1997-ben nagy erővel folyta
tódtak a felszíni kutatások, geoelektromos mérések bevonásával. Kiépült és 
rendszeres mérési eredményeket szolgáltat a felszíni hidrogeológiai monitoring 
rendszer. A felszíni és a mélyszinti kőzetmintákon részletes ásvány-kőzettani, 
geokémiai, kőzetfizikai és kőzetmechanikai vizsgálatok készültek. Az MTA Geo
kémiai Kutató Laboratóriumában megvizsgálták a képződmény illit és klorit 
tartalmának kristályossági indexeit és arra a megállapításra jutottak, hogy azok 
a diagenezis és a kishőmérsékletű anchizóna határához közeliek. A tektonikai 
zónákban kaolinit, szmektit és barit is megjelent, sőt egyes repedésekben a barit 
az uralkodó, kalcit, dolomit, ankerit és egyes rézszulfid ásványok kíséretében. 
Mindezek alapján feltételezhető, hogy e zónákban kishőmérsékletű hidroter
mális oldatvándorlás történt. Kiemelt fontosságúak a laboratóriumi izotóp
transzport vizsgálatok, melyeket az MTA Izotópkutató Intézete és a Joliot Curie 
Intézet (OSSKI) végez. 

A fennti kutatások rendkívül nagyszámú kutatási adatot szolgáltattak. Ezek 
tárolása, kezelése és értékelése a hagyományos kézi eszközökkel nem végezhető 
el. Ezért különösen fontos egy elektronikus adatbázis és térinformatikai rend
szer kiépítése, amely külső alvállalkozó (DASY Döntés és Rendszerelemző Kft.) 
bevonásával folyik. Folyamatban van a kutatási terület szerkezeti, szedimen-
tológiai és 3D-s talajvízáramlási modelljének kialakítása. Megkezdődött továb
bá a kutatási eredmények genetikai értékelése. E szerint a Bodai Aleurolit For
máció kőzettömege egy félsivatagi kontinentális süllyedékben felhalmozódott 
sekélytavi üledék. A képződmény felhalmozódása viszonylag hosszú ideig tar
tott és mindvégig lépést tartott a térszín lassú sülyedésével. Ősföldrajzi rekon
strukciók elkészítése is folyamatban van. Ehhez széleskörű összehasonlító ér
tékeléseket is végeznek. így feldolgozzák a németországi perm korú "Rotlie
gendes" (vörös fekvő) kifejlődéseit, továbbá Nyugat-Lengyelország, Csehor
szág, az Erdélyi-középhegység, a Déli-Kárpátok és a Papuk-hegység hasonló 
kifejlődésű, perm korú képződményeit. 

Az első szakaszra előirányzott, az egész országra kiterjedő szakirodalmi fel
táró munkát az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete számos külső kutató 
bevonásával 1997 novemberére elkészítette. E felmérés célja annak tisztázása 
volt, hogy vannak-e az ország területén a Bodai Aleurolit Formációnál kedve
zőbb tulajdonságokkal rendelkező földtani képződmények. 

Tizenkét képződményt vizsgáltak meg, közülük kettő felelt meg az összes 
követelménynek: 
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A. Az alsó- és középső-jura korú foltosmárga összlet, amely Tolnanémedi tér
ségében kb. 50 km 2 területen pannon fedő alatt mintegy 200 méter mélységben 
található. Az összlet vastagsága eléri az 1000 métert, makroszkóposán homogén 
és vízvezető képessége kicsinynek látszik. A kőzetanyagon érdemi anyagvizs
gálat eddig nem készült és tektonikai helyzete sem tisztázott. 

B. Az alsó-miocén korú Gyulakeszi Riolittuf a Formáció, amely Nagydorognál 
400 méter mélységben kiterjedt vulkáni kürtőt alkot. Teljes vastagsága ismeret
len, de legalább 600 m. Előnye a jó vízzáró képesség, a nyugodt tektonikai 
helyzet és a nagy (20-40%) zeolit tartalom. Külön előnye, hogy Pakstól mind
össze 12-15 km-re van. 

További hat formáció csak részben felelt meg. Ezek közé tartozik az alsó-oli-
gocén korú Kiscelli Agyag Formáció. Nagy vastagsága és kiterjedése, valamint 
gyenge vízvezető képessége mellett kedvezőtlen tulajdonsága a nagy pirittata
lom, továbbá az alkalmasnak mondott Bükkaljai terület nagy távolsága Pakstól. 
Ide tartozik a Mórágyi gránit folytatása a Sárrét felé, a Gyódi Szerpentinit For
máció, a Görcsönyi kristályos pala összlet, a Gyürüfúi Riolittufa Formáció és 
a Tari Dácittufa Formáció. A fennmaradó négy formáció egyértelműen alkal
matlannak látszik nagy aktivitású hulladék tárolására, ezért fel sem sorolom 
őket. 

Az igen alapos jelentés megerősítette azt a kiinduló véleményt, hogy jelen 
ismereteink szerint a Bodai Aleurolit Formáció a legalkalmasabb hazánk terü
letén a nagy aktivitású hulladék mélységi elhelyezésére. 

Nemzetközi együttműködés eredményei 

Mind az OAH, mind a Paksi Atomerőmű Rt. kezdettől fogva nagy súlyt 
helyezett a nemzetközi kutatási tapasztalatok megismerésére és azok hazai 
hasznosítására. Ennek érdekében geológusok bevonásával számos külföldi ta
nulmányutat szerveztek és lehetővé tették hazai szakemberek részvételét nem
zetközi konferenciákon, továbbá poszterek bemutatását és előadások tartását. 
Ezen felül a hazai kutatásokba külföldi cégeket is bevontak. így a kis és közepes 
aktivitású hulladékok kutatásába közvetlenül bekapcsolódott a Golder Associ
ates cég, amely a fúrások teljes körű szakmai felügyeletét biztosította. Ugyan
csak a Golder Associates készítette el 1996 végére a korábbiakban már említett 
előzetes biztonsági elemzést. 

A nagy aktivitású hulladékok tárolóhelyének kutatását nagy mértékben elő
segítette a Paksi Atomerőmű Rt. és az Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) 
között 1993-ban létrejött együttműködési szerződés. Ennek keretében magyar 
geológusok tekinthették meg a cég Pinawa-i mélységi kutató laboratóriumát, 
továbbá kanadai szakemberek több magyarországi látogatás keretében ismer
tették kutatási tapasztalataikat. Ez az együttműködés jelenleg is folytatódik. 

Az Európai Unió PHARE programja keretében 1995 és 1996-ban két neves 
szakértő ismételt látogatásokat tett Magyarországon. Áttekintették az eddig el
készült kutatási dokumantumokat a kis és közepes aktivitású hulladékok tá-
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rolóhelyének kiválasztására és helyszíni bejárásokat is végeztek. Tapasz
talataikról jelentést készítettek, melyben számos javaslatot tettek. Ez a PHARE 
program 1998-ban is folytatódik. 

A felszínalatti talajvízáramlások modellezésének módszereiről a Kanadában 
élő T Ó T H J. professzor tartott előadásokat és konzultációkat a kutatásokban 
résztvevő hazai szakembereknek. A Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) magyar 
származású professzora RYBACH László a mélységi tárolók biztonsági elemzé
sének módszereiről tartott előadásokat és konzultációt a hazai szakembereknek. 

A MÁFI 1997-ben magyar és angol nyelvű kiadványban számolt be a kis és 
közepes aktivitású hulladékok telephelykutatásának eddigi eredményeiről 
(MÁFI Évi Jelentése 1996/11.). E jelentést számos külföldi intézménynek és nem
zetközi szervezetnek megküldték, és arra sok pozitív visszajelzés érkezett. Kü
lön kiemelést érdemel J. D E R C O U R T professzornak, a Francia Tudományos Aka
démia főtitkárának igen elismerő levele. 

Tárolókó'zetként leggyakrabban számításba vett kőzetek 
The most common types of rocks suitable for disposal radioctive waste 

1. táblázat -Table 1 

Belgium agyag (oligocén) 

Cseh Köztársaság gneisz 

Egyesült Államok zeolitos vulkáni tufa, gránit, bazalt, kősó rétegek 
Finnország gránit 

Franciaország gránit, agyag, kősó 

Hollandia kősó dómok 

Japán gránit, agyagkő, vulkáni tufa 

Kanada gránit 

Kína gránit, agyagkő 

Nagy-Britannia agyag, agyagkő, vulkáni tufa 

Németország kősó dómok, üledékes vasérc 

Olaszország agyag, agyagmárga 

Oroszország gránit, kősó 
Spanyolország agyag, gránit, kősó dómok 

Svájc gránit, márga, agyag 

Svédország gránit 

Következtetések 

1) A fent ismertetett eredmények alapján az a határozott véleményem, hogy 
a hazai radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló kutatások szakmailag he
lyes irányban és nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalon folynak. 

2) Az eddigi kutatási eredmények alapján - véleményem szerint - mind a 
kis és közepes, mind a nagy aktivitású hulladékokra vonatkozó kutatásokat 
folytatni kell, mert objektív lehetőség van sikeres befejezésükre. 

3) Mindkét program legsebezhetőbb pontja a lakossági és önkormányzati 
egyetértés elnyerése. Ezen a téren a jövőben az eddigieknél jóval nagyobb erő-
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feszítéseket kell tenni. Különösen fontosnak tartom, hogy az érintett szakem
berek közvetlenül találkozzanak helyi lakosokkal, önkormányzati vezetőkkel 
és politikusokkal és közérthetően magyarázzák el nekik azt hogy mi történt 
eddig és mik a további tervek. 

4) A Magyarhoni Földtani Társulat a maga eszközeivel sokat segíthet e prog
ramok megvalósításában és elfogadtatásában. Elsősorban előadások, ankétok, 
vitanapok szervezésére gondolok, továbbá cikkek megjelentetésére a Földtani 
Közlönyben és a Földtani Kutatásban. 

Irodalom - References 

BALLÁ Z. 1997: Kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezését célzó földtani kutatás, 
1993-1996 (Site exploration for low and intermediate level radioactive waste disposal 1993-1996). 
- MÁFI Évi Jelentése 1996/II. 27-45. 

BALLÁ Z., T Ó T H G y , KÖNCZÖL N.-né 1997: Az üveghutai kutatási terület hidrogeológiai viszonyai 
(Hydrogeological conditions of the Üveghuta site and its area). - MÁFI Évi Jelentése 1996/II. 
135-141 . 

BÁRDOSSY Gy. 1995: Radioaktív hulladék elhelyezésének kérdései Magyarországon (The problems 
of radioactive waste disposal in Hungary). - Magyar Tudomány, 8, 935-942. 

B U D A Gy, PUSKÁS Z. 1997: Az Üveghuta-1 fúrás kristályos kőzetei (Crystalline rocks of Üveghuta-1 
borehole). - MÁFI Évi Jelentése 1996/11. 77-98. 

CRAMER, J . J . , S M E L U E , J.A.T. 1994: Final Report of the A E C L / S K B Cigar Lake Analog Study. -
Whiteshell Laboratoires. Pinawa, Manitoba, Canada 393 p. 

CSICSÁK, J. 1996: Hydrogeological investigations on a claystone formation in the URL of Hungary. 
- In: TOPSEAL '96 Conference Stockholm. June 9-12. 1996. Vol. II. 201-204. 

H Á M O S , G., M Á T H É , Z., MAJOROS, Gy. 1996: The geology of Boda site, Hungary. Surface and URL 
based investigations. - In: TOPSEAL '96 Conference. Stockholm. June 9-12. 1996. Vol. II. 
196-200. 

K O V Á C S , L. 1996: Rock engineering investigations inside a claystone URL in Hungary. - In: TOPSEAL 
'96 Conference Stockholm. June 9-12. 1996. Vol. П. 205-208. 

KOVÁCS L. 1997: A Bodai Aleurolit Formáció kőzetmechanikai és geotechnikai vizsgálati programja 
(Rock mechanic and geotechnic study programmes for the aleurolite formation of Boda). -
Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 130, 4, 299-306. 

SZABÓ I. 1992: A környezetvédelem helye az energiapolitikában. - Biotechnológia és környezetvé
delem, 6, 2, 


