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Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

Az Olvasó a Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentésének nem szokványos kötetét tartja a kezében. Nem szokvá
nyos, mert a Paksi Atomerőmű Rt.-vel közös kiadásban és finanszírozásban készült, ahogy azt a címlapon feltüntetett két 
embléma is jelzi. Nem szokványos továbbá abban a tekintetben sem, hogy a tematikus cikkgyűjtemény az Intézet 1996. évi 
tevékenységének egyetlen, bár meghatározó fontosságú témáját dolgozza fel.

Az atomerőmű — az ország energia ellátásának legjelentősebb létesítménye — működése során olyan kis és közepes ra
dioaktivitású melléktermékek és hulladékok is keletkeznek, melyek biztonságos elhelyezése és hosszú időn — évszázado
kon keresztül — való tárolása körültekintő, megalapozott szaktudással végzett kutatás révén oldható meg. A Paksi Atom
erőmű Rt. az Országos Atomenergia Hivatal felügyelete alatt évek óta következetes munkát folytat a sugárzó hulladékok el
helyezésére szolgáló telephely kiválasztása érdekében. A munka földtani vonatkozásai miatt az évek folyamán szoros 
együttműködés alakult ki a Magyar Állami Földtani Intézet és a Paksi Atomerőmű Rt. között. Ennek az együttműködés
nek a terméke ez a kötet.

A telephely kiválasztása komplex geológiai, geomorfológiai, geofizikai kutatásokat igényelt. Évi Jelentésünk ezeket 
négy egymás után következő csoportban tartalmazza. Az első csoport tanulmányaiban a földtani kutatás és a radioaktív 
hulladék-elhelyezés kapcsolatával, az eddig elvégzett vizsgálatok elméleti-módszertani megalapozásával, történetével, a 
szakmai tevékenység és az elérni kívánt cél kölcsönhatásával foglalkoznak a szerzők.

A második csoportban helyeztük el a telephely felszín alatti elhelyezésének problémakörével foglalkozó, a gránitos te
rület földtani vizsgálatáról készített tanulmányokat. A lemélyített alapfúrásban harántolt képződmények, rétegek, kőzet
típusok és a szerkezeti viszonyok ismertetése mellett a fúrásban elvégzett hidrodinamikai vizsgálatokat, a fúrásban és kör
nyezetében lefolytatott hidrogeológiai tanulmányok és geofizikai mérések eredményeit adjuk itt közre.

A harmadik csoportba a felszíni elhelyezés szempontjából számításba vett területeken elvégzett hasonló vizsgálatok 
eredményei kerültek. A lemélyített két alapfúrás rétegsorának ismertetésén kivül a terepi munkák eredményeit tükröző ré- 
tegtani összefoglalások is helyet kaptak. Itt ismertetjük a laza üledékes területeken végzett rétegpárhuzamosítási, tektoni
kai és hidrogeológiai munkák eredményeit.

Végül a negyedik csoportban vannak azok a cikkek, amelyek valamilyen szempontból minden telephelyet egyaránt 
érintő kérdésekkel foglalkoznak. Egy-egy dolgozat a mindhárom, fúrással feltárt kutatási területen elvégzett hidrogeológiai 
modellezést, a geokémiai módszerek alkalmazását, a fúrási illetve felszíni geofizikai méréseket tárgyalja, s külön cikkekben 
számolunk be a fúrásos kutatások megbízhatósága és magas színvonalon történő elvégzése érdekében végzett minőség- 
biztosítási tevékenységről, illetve a kutatási adatok feldolgozását, a megbízható modellezés elvégzését elősegítő, korszerű 
térinformatikai módszerek alkalmazásáról.

A hulladéklerakó telephelyének kiválasztását megalapozó geológiai kutatás intézetünk alkalmazott földtani kutatásai 
körébe tartozik, ami eredményesség esetén jelentős gyakorlati értéket teremt. Jellemzője még a magas minőségi követel
mény teljesítése, melyet a szigorú szakmai testületi zsűri jóváhagyása is igazol. Ez a munka egyes kutatási módszerek to
vábbfejlesztése és a gyakorlati eredmény mellett több jelentős tudományos eredményt is produkált. Ezen eredmények köz
kinccsé tétele érdekében született meg ez a kötet, mely azt is dokumentálni hivatott, hogy megvalósítható az Intézet azon 
célkitűzése, amely a magas színvonalon, megbízhatóan elvégzett kutatásokat a gyakorlat számára is hasznossá akarja 
tenni.


