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Nemzeti Projekt keretében, a Paksi Atomerőmű Rt. megbízásából intézetünk végzi 1993 óta a kis és közepes radioaktivitású 
erőművi hulladékok végleges elhelyezését célzó földtudományi kutatást, nagyszámú külső intézményt vonva be abba. Felszíni és felszín 
alatti (maximum 300 m mély) elhelyezéssel számolva a kutatást négy szakaszban folytattuk le. Az elsőben az ország egész területét, á 
másodikban a leginkább perspektivikusnak adódott mezőföldi körzetet vizsgáltuk szakirodalmi adatok alapján. A többszáz kimutatott 
objektum közül lakossági beleegyezés csak néhány tucatra született. Ezek közül választottunk ki három felszíni és egy felszín alatti 
elhelyezésre perspektivikus körzetet, ahol előbb terepi előkészítő munkálatokat végeztünk a harmadik szakaszban, majd egy-egy fúrással 
két felszíni (lösz) és egy felszín alatti (granodiorit) telephelyet kutattunk meg a negyedik szakaszban. A granodiorit (felszín alatti) 
kedvezőbbnek mutatkozik a lösznél (felszíni), de megbízható következtetéshez további kutatás szükséges.

1. Bevezetés

A földtudományi kutatás helyzetét és szerepét a kis és 
közepes radioaktivitású erőművi hulladékok végleges elhe
lyezését célzó munkálatok keretében O rm ai P. (1997) mu
tatta be.

A földtudományi kutatásnak
—  célja olyan telephelyek kimutatása, amelyeken a tároló

ból esetleg kiszabaduló radioaktív szennyeződés biosz
férába jutását földtani gát akadályozza meg;

—  feladata mindazon vizsgálatok lefolytatása, amelyek te
lephelyek kimutatásához és értékeléséhez szükségesek; 
tárgya az ország egész területe a felszíntől 300 m-ig ter
jedő mélységig.
A Nemzeti Projekt keretében a földtudományi kutatást 

a Paksi Atomerőmű Rt.-vel kötött szerződések alapján a 
Magyar Állami Földtani Intézet irányította és részben 
folytatta. A tudományos eredményeket kötetünk tanulmá
nyai részletesen ismertetik, ezért itt csak átfogó kép felvá
zolására törekszünk.

A kutatásban intézetünk mintegy hatvan-hetven mun
katársa, emellett többtucat külső intézmény vett részt. 
Mindezek koordinálása és eredményeik összesítése felelős
ségteljes munkát követelt meg. Az értékeléshez nagy segít
séget nyújtott, hogy a teljes anyagot térinformatikai adatbá
zisba (T u r c z i G. et al. 1997) építettük, amely menet köz
ben és később is lehetővé tette, hogy mind a Paksi Atom
erőmű Rt., mind a Nemzeti Projekt különféle kérdéseire 
gyors, pontosan dokumentált választ adjunk.

2. Kutatás

A kutatás alapelve a fokozatos megközelítés volt, ezzel 
összhangban a kutatást szakaszokban (1. táblázat) folytat
juk le, az egyre költségesebb kutatásokat egyre kisebb terü
letre korlátozva.

A szakaszokat a nyersanyagkutatás gyakorlatából vet
tük át, de ehhez saját fogalom- és kifejezésrendszert (2. 
táblázat) alakítottunk ki.

A földtudományi kutatás szakaszai /. táblázat

Szakasz Kutatás

megnevezése léptéke tárgya feladata módszere

1 előzetes kizáró szűrés 
és objektumkijelölés

1:500 000 az ország egész 
területe

perspektivikus térségek körvonalazása szakirodalmi vizsgálat

2 részletes kizáró szűrés 
és objektumkijelölés

1:100 000 perspektivikus
térség

perspektivikus objektumok kijelölése és 
rangsorolása

szakirodalmi vizsgálat

3 felderítő kutatás 1:50 000 perspektivikus
objektumok

potenciális objektumok kijelölése és 
rangsorolása

terepi kutatás

4 előzetes kutatás 1:25 000 potenciális
objektumok

potenciális telephelyek kijelölése és 
rangsorolása

fúrásos kutatás

5 részletes kutatás 1:10 000 potenciális
telephelyek

alkalmassági vizsgálat fúrásos kutatás fúrásos kutatás

6 ipari kutatás 1:5 000 alkalmas
telephely

adatszolgáltatás a tervezéshez fúrásos vagy bányászati 
kutatás



Kutatási szakkifejezések 2  táblázat

Szakkifejezés Magyarázat

kizáró (negatív) szűrés mindazon követelmények érvényesítése, amelyek politikai, gazdasági, környezeti vagy vízgazdálkodási megfontolásból 
különböző területek, természeti elemek vagy létesítmények védelmét biztosítják a hulladéklerakótól és a hulladéklerakó 
védelmét különböző természeti elemektől és műszaki létesítményektől

kereső (pozitív) szűrés hulladéklerakásra perspektivikus vagy előzetesen alkalmas objektumok (később telephelyek) keresése

objektum földtani értelemben homogén, természetes eredetű kőzettest — felszíni elhelyezés esetében az illető kőzettestnek az a 
része, amely pozitív domborzati elemre esik — megadott értéknél alacsonyabb vízvezető-képességgel

telephely hulladéktároló számára — többnyire egy objektumon belül — kijelölhető vagy kijelölt területrész

rangsorolás objektumok vagy telephelyek minőségi sorrendbe állítása megadott paraméterek alapján

perspektivikus térség térség, amelyen az objektumok gyakorisága az átlagosnál jóval nagyobb

perspektivikus objektum objektum, amelynek környezetében az esetleges szennyeződés vándorlása a rendelkezésre álló adatokból ítélve a többi 
objektumhoz képest lassú és amelynek ugyanezen adatok szerint nincsenek hátrányos tulajdonságai

potenciális objektum objektum, amelynek környezetében az esetleges szennyeződés vándorlása helyszíni vizsgálattal kapott adatokból ítélve 
a többi objektumhoz képest lassú és amelynek ugyanezen adatok szerint nincsenek hátrányos tulajdonságai

potenciális telephely olyan telephely, amelynek környezetében az esetleges szennyeződés vándorlása fúrásos kutatással kapott adatokból 
ítélve a többi objektumhoz képest lassú és amelynek ugyanezen adatok szerint nincsenek hátrányos tulajdonságai

alkalmas telephely telephely, amelynek természeti paraméterei biztosítják a kitűzött feladat — kis és közepes radioaktivitású hulladékok 
elhelyezése — megoldását

alkalmassági vizsgálat kutatás, amelynek eredményeképpen a telephely alkalmas volta igazolódik vagy cáfolatot nyer és amely a kitűzött 
feladat — kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezése — szempontjából szerepet játszó valamennyi természeti 
paraméter értékére információt ad

Kizáró szűrés az országos szakirodalmi vizsgálat során 3. táblázat

.A. kizárás célja:

Kizárandó terület, valamint természeti objektum 
vagy mesterséges létesítmény és védőöve

Elhelyezés

Adatszolgáltató
intézmény

megnevezése

védelem 
a tárolótól

a hulladéktárolót 
fenyegető veszély 

elhárítása

fe
lsz

ín
i

fe
lsz

ín
 a

la
tti

a védendő 
objektum 

jellege

veszély
eredete

politikai vagy 
gazdasági szem
pontok szerint 
választott 
területek

országhatár menti 30 km-es sáv + + ETV-Erőterv Rt.

jelentős történelmi emlékhelyek + + ETV-Erőterv Rt.

katonai létesítmények + + ETV-Erőterv Rt.

ásványi nyersanyag-lelőhelyek + + ETV-Erőterv Rt.

műszaki működő vagy felhagyott bányák + + ETV-Erőterv Rt.

robbanásveszélyes létesítmények + + ETV-Erőterv Rt.

olaj- és gázvezetékek + + ETV-Erőterv Rt.

természeti
környezet

védett természeti értékek + ETV-Erőterv Rt.

védeni tervezett természeti értékek + + ETV-Erőterv Rt.

üdülőövezetek + ETV-Erőterv Rt.

felszíni és 
felszín alatti 
vizek

lekötött és potenciális ivóvízbázisok + + ETV-Erőterv Rt.

ivóvízbázisok utánpótlási területei + ETV-Erőterv Rt.

karsztvízrendszer + + MAPI Vízföldtani Főosztály

folyók, tavak és víztárolók + ETV-Erőterv Rt.

ásvány- és gyógyvízforrások + ETV-Erőterv Rt.

felfelé irányuló vízáramlások + MÁFI Vízföldtani Főosztály

természeti

földrengés-halmazok + + MTA GGKI

potenciálisan aktív törések + + MÁFI Alapkutatási Főosztály

árvizek és belvizek + ETV-Erőterv Rt.

aktív és potenciális csuszamlások + MTA Földrajztudományi Kutatóint.
kis teherbírás, tőzeg és anhidrit + MÁFI Térképezési Főosztály



Objektumkijelölés az országos szakirodalmi vizsgálat során 4. táblázat

Kritérium
Adatszolgáltató intézmény megnevezéseelhelyezési típusonként

megnevezése és tartalma
kereséshez értékeléshez

felszíni és felszín alatti homogenitás és vízzáró képesség MÁFI Térképezési Főosztály

felszíni pozitív domborzati formák MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

felszíni lejtőszög és felszabdaltság MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

szennyeződések felszínre jutási ideje MÁFI Vízföldtani Főosztály

felszín alatti pirittartalom MÁFI Térképezési Főosztály

áramlási sebességek a környezetben MÁFI Vízföldtani Főosztály

A szakirodalmi vizsgálat első lépésében (1. szakasz) 
megvizsgáltuk hazánk felszíni és felszín közeli földtani 
képződményeit abból a szempontból, melyek és milyen 
rangsorban látszanak előzetesen alkalmasnak ahhoz, hogy 
radioaktív hulladékok elhelyezésénél megfelelő minőségű 
földtani gátat képezzenek ( C h ik á n  G. 1997). A Nemzeti 
Projekt irányelvei szerint földtani gátakat csak azokon a 
területeken kereshettünk, amelyek a kizáró szűrés után 
megmaradtak. A szűrési szempontokat egy részletesen ki
dolgozott és a Nemzeti Projekt Szakértői Bizottsága által 
jóváhagyott kritériumrendszer rögzítette, további vizsgála
tainkat ennek alapján végeztük.

Az 1:500 000-es országos szűrés (1993-1994: B á l l á  Z . 
et al. 1994) nyomán kiderült, hogy a kizárási kritériumok
nak (3. táblázat) és Magyarország földtani adottságainak 
kedvezőtlen kombinációja folytán a földtani gát szempont
jából leginkább kedvező képződmények nagy része kiesett, 
így pl. az országhatár menti 30 km-es sáv miatt ki kellett 
zárnunk a soproni és zempléni kristályost, továbbá a Budai 
Márga és a Kiscelli Agyag, valamint a miocén vulkánitok 
nagy részét. Ami ezekből megmaradt, az jórészt karsztvíz
védelmi övbe esik, s ezért nem vehettük figyelembe. Az 
ugyancsak perspektivikus alsópannóniai agyagmárga nagy
részt a 300 m-es kutatási határnál mélyebben van, seké
lyebb település esetén viszont zömmel szintén karsztvízvé
delmi övbe esik. A medenceterületeket a felszíni elhelyezés 
szempontjából az árvíz- és belvízveszély, a felszín alatti 
szempontjából pedig (igaz, nem teljes egészükben) a 
felfelé irányuló potenciális vízáramlás miatt kellett kizár
nunk. Mindennek következtében felszíni elhelyezésre csak 
löszdombvidékeket, felszín alattira pedig elsősorban felső- 
pannóniai üledékeket, néhol gránitot vehettünk számba. 
Az előzetes objektumkijelölés (4. táblázat) nyomán felszíni 
elhelyezésre egyetlen nagyobb perspektivikus térség körvo
nalazódott, a Mezőföldön és a tőle D-re eső dombvidéken. 
Felszín alatti elhelyezésre több térség is perspektivikusnak 
látszott, köztük a mezőföldi is. Mivel mindkét elhelyezést 
vizsgáltuk, a továbbkutatást a mezőföldi körzetre (1. ábra, 
~ 5000 km2) korlátoztuk.

A mezőjoldi kutatási területen lefolytatott 1:100 000-es 
vizsgálat (1994-1995: Bá llá  Z. et al. 1995a) során először 
is — a korábbinál jóval nagyobb pontossággal, már csak a 
méretarány-változás miatt is, -  megismételtük a kizáró 
szűrést, amelynek kritériumai gyakorlatilag változatlanok 
maradtak (5. táblázat).

A korábbiakhoz szintén hasonló keresési és minősítési 
követelmények (6. táblázat) alkalmazásával nagyszámú 
perspektivikus objektumot találtunk, 128-at felszíni és 193-at 
felszín alatti elhelyezésre, az utóbbiak között egy gránitos 
volt (a mórágyi), a többi üledékes (felsőpannóniai). A ren
delkezésre álló adatok alapján az üledékes objektumokat

felszíni és felszín alatti elhelyezésre külön-^ülön jegyzékbe 
szedtük, rangsoroltuk és rangsor szerint csoportosítottuk.

A lakossági véleménykérés1 nyomán azonban már csak 
12 felszíni és 18 felszín alatti objektum (köztük a gránitos) 
közül választhattunk. A soron következő 3. szakasz munká
latainak meghatározásakor abból indultunk ki, hogy a ko
rábbiak közül a kizárási kritériumok a további szakaszok
ban kivétel nélkül érvényben maradnak, és teljesülésük új
ra meg újra ellenőrizendő, de ennek súlya a kutatásban az 
érintett körzetek beszűkülésével rohamosan csökken; 
ugyanakkor a munkálatok eredményeként születő adatok 
bonyolult szövevénye egyre kevésbé kezelhető bármilyen 
előre megadott kereső és minősítő kritériummal)' s egyre 
inkább különböző körülmények mérlegelése kerül előtérbe.

A lakossági befogadó készséget tanúsító községek kö
zül Diósberény, Németkér és Udvari területén felszíni, 
Bátaapáti területén pedig felszín alatti (gránitos) perspekti
vikus objektumon indítottunk terepi reambulációt (1. ábra, 
7. táblázat). A felszín alatti üledékes objektumok adatait a 
korábbinál szélesebb körűen és behatóbban elemeztük, s 
tisztáztuk, hogy a megmaradtakon a továbbkutatás- célsze
rűsége kétséges.

A terepi reambuláció (1995: B á l l á  Z. et al. 1995b) 
nyomán a felszíni perspektivikus objektumok némelyikét 
vagy azok egyes részeit — figyelembe véve a geomorfológiai 
( S c h w e it z e r  F. et al. 1995, 1996a-b) és ökológiai 
( G erg ely  E. et al. 1995a-b, 1996) korlátokat is — potenci
ális objektummá minősítettük, s azokat vettük számba fú
rásos kutatásra, amelynek lehetőségei Németkér visszako
zásával tovább szűkültek. A felszín alatti elhelyezési lehető
ségek vizsgálatára a mórágyi grániton lefolytatott földtani 
és vízföldtani reambulációval kiderítettük, hogy a földtani 
gátra legperspektivikusabb körzet a Bátaapáti és Véménd 
közötti vízválasztó alatti talajvíz-dombháton van. Behatóan 
tanulmányoztuk a gránitkibúvások repedésrendszerét is, 
amely a felszín alatti vizek mozgását szabályozza (M a ro s  
Gy., Pa l o t á s  K. 1997). Próbaképpen néhány függőleges 
metszetet szerkesztettünk, s számítógépes modellezéssel 
meghatároztuk a felszín alatti vizek áramlási pályáit és ván
dorlási idejét e pályák mentén (B á l l á  Z. et al. 1995c). En
nek nyomán kiderült, hogy a felszínre lépési idő többezer 
évet tesz ki, ami az ennél nagyságrendekkel rövidebb idő 
alatt elbomló radioaktív elemek terjedésének útját álló 
földtani gátként értelmezhető. Egyúttal az is tisztázódott, 
hogy a felszíni kibúvások repedezettségének mennyiségi 
vizsgálatával becsűit szivárgási értékek néhány nagyság
renddel haladják meg azokat, amelyekkel a gránittest mé
lyebb részeinek hidrodinamikai viszonyai modellezhetők,

1 A PARt. megbízásából a Burson-Marsteller Kft., 1995



Kizáró szűrés a mezőföldi szakirodalmi vizsgálat során 5. táblázat

A kizárás célja

Kizárandó terület, valamint természeti objektum vagy 
mesterséges létesítmény és védőöve

Elhelyezés

Adatszolgáltató
intézmény

megnevezése

védelem 
a tárolótól

a hulladéktárolót 
fenyegető veszély 

elhárítása

fe
lsz

ín
i

fe
lsz

ín
 a

la
tti

a védendő objektum 
jellege

a veszély 
eredete

politikai vagy
gazdasági
szempontok
szerint
választott
területek

települések + + MÁFI Alapkutatási Főosztály 
(Belügyminisztérium)

műemlékek + + MÁFI Alapkutatási Főosztály (műemlék- 
felügyelőségek)

katonai létesítmények + Honvéd Vezérkar Hadműveleti 
Csoportfőnökség

ásványi nyersanyag-lelőhelyek + + Magyar Geológiai Szolgálat Dél
dunántúli és Közép-dunántúli Területi 
Hivatala (Magyar Bányászati Hivatal)

műszaki

robbanásveszélyes létesítmények + + Vegyipari és Rendszer-biztonságtechnikai 
Fejlesztési Kft. (önkormányzatok)

olaj- és gázvezetékek + + VÁTI Rt. Külterületi Nyomvonalas 
Létesítmények Nyilvántartása

természeti
környezet

védett természeti értékek + + VÁTI Rt. Külterületi Nyomvonalas 
Létesítmények Nyilvántartása

védeni tervezett természeti értékek + + Természetvédelmi Hivatal 
(önkormányzatok)

üdülőövezetek + + Balatoni Intézőbizottság

felszíni és 
-felszín alatti 
vizek

-

üzemelő közüzemi vízművek + + VITUKI Rí. Hidrológiai Intézete

távlati ivóvízbázisok + + VITUKI Rt. Hidrológiai Intézete

karsztvíz-rendszerek + + MÁFI Vízföldtani Főosztály

folyók és tavak + VITUKI Rt. Hidrológiai Intézete

termelő és potenciális ásvány-, gyógy- és hévízkutak + VITUKI Rt. Hidrológiai Intézete

felfelé irányuló vízáramlások + MÁFI Vizföldtani Főosztály

természeti

földrengés-halmazok + + MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézet (GGKI)

potenciálisan aktív törések + + MÁFI Alapkutatási Főosztály

árvizek és belvizek + VITUKI Rt. Hidrológiai Intézet

aktív és potenciális csuszamlások + MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

kis teherbírás + MÁFI Térképezési Főosztály

Megjegyzés: zárójelben — kiegészítő vagy ellenőrző adatokat szolgáltató intézmény

Objektumkijelölés á mezőföldi szakirodalmi vizsgálat során 6. táblázat

Kritérium
Adatszolgáltató intézmény megnevezéseelhelyezési típusonként megnevezése és tartalma

kereséshez értékeléshez

felszíni és felszín alatti homogenitás és vizzáró képesség MÁFI Térképezési Főosztály

felszíni pozitív domborzati formák MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

felszíni

lejtőszög és felszabdaltság MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

szennyeződések felszínre jutási ideje MÁFI Vízföldtani Főosztály

borvidékek és borhelyek Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet



Felderítő kutatás: terepi reambuláció Z táblázat

Tevékenység Elhelyezés
Kivitelező intézményfelszíni felszín

alattifeladata módszere

földtani
felépítés
pontosítása

űrfelvételek kiértékelése + + ELGI Geoelektromos Főosztály

földtani reambuláció + + MÁFI Térképezési Főosztály

kőzetrés-vizsgálat + MÁFI Alapkutatási Főosztály

mérnökgeofizikai szondázás + + Elgoscar International Kft.

geoelektromos szondázás + Elgoscar International Kft.

vízföldtani
viszonyok
pontosítása

hidrológiai reambuláció + + VITUKI Hidrológiai Intézet

vízföldtani reambuláció + + MÁFI Vízföldtani Főosztály

refrakciós szeizmika (talajvizszint-követés) + + ELGI Szeizmikus Főosztály

földtani modell-előkészítés + + MÁFI Térképezési Főosztály

vízföldtani modell-előkészítés + + MÁFI Vízföldtani Főosztály
hidrodinamikai modellezés + + BKMI Kft.
hidrodinamikai értelmezés + -f MÁFI Vízföldtani Főosztály

geokémia
értékelés

vizmintavétel terepen + + MÁFI Geokémiai Főosztály
vizmintavétel mérnökgeofizikai szondázásban + + Elgoscar International Kft.
izminőség-vizsgálat + + MÁFI Laboratóriumi Főosztály

kiegészítő
értékelés

geomorfológia + MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
ökológia + ÖKO Rt.

Felderítő kutatás: mélyfúrás '8. táblázat

Tevékenység Elhelyezés
Kivitelező intézményfelszíni felszín

alattifeladata módszere

műszaki
kivitelezés

mélyfúrás + + Rotaqua Kft.
minőségbiztositás, műszaki ellenőrzés + + Golder Associates (Magyarország)

geofizikai
mérés

karotázs + + ELGI Mélyfúrás-geofizikai Főosztály
fúrólyuk-szeizmika + + ELGI Szeizmikus Főosztály

földtani
értékelés

fúrások földtani dokumentációja + MÁFI Térképezési Főosztály
fúrások rétegtani korrelációja + + MÁFI Alapkutatási Főosztály
kőzetrés-vizsgálat fúrásban + MÁFI Alapkutatási Főosztály
csiszolatkészítés + MÁFI Laboratóriumi Főosztály
ásvány-kőzettani vizsgálat + ELTE Ásványtani és Kőzettan-Geokémiai Tanszék
földtani modell-elökészités + + MÁFI Térképezési Főosztály

hidro
dinamikai
értékelés

szivattyús hidraulika + Rotaqua Kft.
pakkeres hidraulika + Golder Associates (Németország)
vízföldtani modell-előkészítés + + MÁFI Vízföldtani Főosztály
hidrodinamikai modellezés + + BKMI Kft.
hidrodinamikai értelmezés + + MÁFI Vízföldtani Főosztály

geokémiai
értékelés

vízmintavétel fúrásban + + MÁFI Geokémiai Főosztály
radioizotópok meghatározása és kiértékelése + + VITUKI Hidrológiai Intézet
stabil izotópok meghatározása és kiértékelése + + MTA Atommagkutató Intézet
vízminőség-vizsgálat + + MÁFI Geokémiai Főosztály'
geokémiai értelmezés + + MÁFI Geokémiai Főosztály

vagyis a felszín közeli rész repedezettsége elsősorban 
exogén hatásokat tükröz, és nem terjeszthető lefelé.

A következő lépésben (1996: Bállá Z. et al. 1996a) 
három potenciális objektumra felderítő fúrást telepítet
tünk, s azokban széleskörű vizsgálatot folytattunk le (8. 
táblázat). Mind a fúrások, mind a vizsgálatok minőség- 
biztosítás alatt, napi huszonnégy órás műszaki ellenőrzés
sel folytak (T ungli G y., G yalog L. 1997), s ezzel nemzet
közi megmérettetést is kiállnak. Valamennyi fúrásban kü

lönféle módszerekkel geofizikai méréseket • végeztünk 
(Bucsi Szabó L. et al. 1997). . .

A felszíni elhelyezési lehetőségek vizsgálatára Diósbe- 
rénynél (D b-IA , 150,1 m, M arsi I. 1997) és Udvarinál 
(U-2A, 170,4 rn, Koloszár L. 1997) mélyítettünk fúrást. 
A földtani adatok összehasonlítása nyomán az Udvarinál 
lévő fúrás körzete kedvezőbbnek tűnt, s abban két szintet 
hidraulikai vizsgálatnak is alávetettünk (T óth G y. et al. 
1997).



A felszín alatti elhelyezési lehetőségek vizsgálatára 
Üveghutánál2 (Ü h-1, 364,5 m, Kókai A. 1997) 
mélyítettünk fúrást. Az ebből kapott magot részletesen ta
nulmányoztuk, beleértve a vízmozgás szempontjából első
rendűen fontos repedezettséget is (M aros G y., Palotás K. 
1997), magában a fúrásban pakkeres hidraulikai vizsgálato
kat folytattunk le (Bállá Z. et al. 1996b, Tóth Gy. et al. 1996b).

Az eddigi kutatásokkal zárult a Nemzeti Projekt első sza
kasza, s a kapott eredmények szolgálnak alapul a második 
szakaszban lefolytatándó vizsgálatok meghatározásához.

3. Eredmények

A három terület kutatási eredményeit a radioaktív 
szennyezés terjedését akadályozó földtani gát szempontjá
ból értékeljük. Felfogásunk (T óth G y. et al. 1996a) szerint 
a földtani gát feladata a tárolóból esetleg kiszabaduló radi
oaktív szennyezés vándorlásának oly mértékű lelassítása, 
hogy mire a szennyezés a bioszférába jutna, az időközben 
lejátszódott radioaktív bomlás következtében már nem o- 
kozna a megengedettnél nagyobb sugárterhelést a környe
zetre. Feladatunk nem a sugárterhelés meghatározása volt, 
hanem egy előzetes becslés arra az időtartam ra, amely 
alatt az esetleges szennyeződés eléri a bioszférát. Ezt a 
becslést két független módon végeztük, egyik a vándorlási 
útvonal és idő meghatározása hidrodinamikai modellezés
sel, a másik a felszín alatti vizek összetételéből adódó geo
kémiai időkorlátok kimutatása.

A hidrodinamikai modellezéshez első lépésben sok km 
hosszú földtani szelvényeket szerkesztettünk (C hikán G. 
1997) csaknem 2000 m mélységig, felszíni elhelyezésnél 
külön elemezve az új és á korábbi fúrások korrelációs lehe
tőségeit (M üller P. et al. 1997). Ezután a szelvényeket víz
földtani tartalommal töltöttük fel, elvégezve a szükséges 
módosításokat is (B állá Z. et al. 1997, Tóth G y. et al. 
1997). A vízföldtani szelvényeket modellezési szelvények
ké alakítottuk át, modellezéssel elvégeztük a hidraulikai pa
raméterek hitelesítését, valamint meghatároztuk a potenciál
képet és az áramlási pályákat a hozzájuk tartozó vándor
lási időkkel együtt (M ező G y., Szilágyi G. 1997). A mo
dellezés során olyan elhanyagolásokkal éltünk, amelyek
nek szinte mindegyike a biztonság növelését szolgálta: a 
felszínre lépési idő a számítással kapott értékekhez képest 
nyilvánvalóan megnőne, ha pl. adszorpciót, radionuklid- 
mozgást vagy háromfázisú zónát vennénk figyelembe, 
avagy ha a mesterségesen felvett át nem eresztő határokat 
(üledékösszletben az alsópannöniai összlet felszínét, grá
nitnál az oldalsó és alsó szelvényzáródást) természetesek
kel helyettesítenénk.

Az így kapott képet összevetettük (ha volt) a fúrásból 
vett vízminták vizsgálati eredményeivel, elsősorban a víz 
korával és beszivárgási körülményeivel (éghajlat stb., 
H orváth I. et al. 1997), s ennek alapján alakítottuk ki.véle
ményünket a földtani alkalmasságról. Ezt a véleményt az 
alábbiakban potenciális telephelyenként ismertetjük.

Az Üveghuta-1 fúrást a Bátaapáti községtől néhány km- 
rel délre lévő terepi és talajvíz-hátságra telepítettük, ahol a 
leghosszabb felszínre lépési időket várhattuk. 4 0 'm laza 
üledék (talaj, lösz, agyag) után 18 m fellazult, széteső, 
majd lejjebb üde granodioritba jutottunk, amelyben 295 in
tői talpig (364,5 m) változóan, részben igen erősen törede
zett zónában haladtunk (Kókai A. 1997). Kilenc mélység

2 Elhagyott település Bátaapáti területén

köz pakkeres hidrodinamikai vizsgálatát folytattuk le 
(H arborth, B„ T ungli G y. 1997).

Bebizonyosodott, hogy a gránit vízadó- és vízáteresztő
képessége rendkívül alacsony, ami jó  minőségű földtani 
gátra mutat. A 295 m alatti töréses zónában az illető para
méterek értéke 1-2 nagyságrenddel nagyobb volt, ami még 
mindig elég kicsi ahhoz, hogy a földtani gátat ne veszélyez
tesse. Az igen kis beáramlások miatt a kapott paraméterek 
mindössze kb. 10 m távolságig érvényesek, azonban első 
közelítésben egyéb adat híján ezeket használtuk a kőzet
test egészének jellemzésére.

Az áramlási modellben a vándorlási idők meghaladták 
a százezer évet (2. ábra), ez azonban legfeljebb más gránit
körzetekkel való összehasonlításhoz használható érték. A 
valóságos vándorlási időket a valóságos törések helyzete és 
tulajdonsága szabja meg, de ezekről a törésekről nincs 
szinte semmiféle adatunk, még a fúrással harántolt töréses 
övnek sem ismertük meg sem irányát, sem valódi méreteit. 
Ezért modelleztük a lehető legrosszabb szituációt, amely
ben a fúrásban lévő töréses öv a fúráspont közelében ész
lelt felszíni vízkilépési pontra csatlakozik, s erre a modellre 
csaknem másfélezer éves vándorlási időt kaptunk, vagyis a 
földtani gátat a törés ugyan lerontja, de nem oly mérték
ben, hogy a gátló hatás a szükséges szint alá essen. A víz 
deutérium- és oxigén-izotóparánya 100 m mélységben még 
a maihoz hasonló, de 360 m mélységben már a mainál jó
val hidegebb éghajlatot jelez, ami földtörténetileg 12 000 
évnél régebben állhatott fenn, s az ebből számítható lassú 
leszivárgás inkább a töréses öv nélküli modell igen nagy ér
tékeivel van összhangban.

Az Udvari-2 fúrást a községtől 1,1 km-rel kelet
északkeletre, dombhátra telepítettük. 97 m lösz és 53 m vö
röstarka, uralkodóan agyagos rétegek alatt a felsőpannóniai 
üledékeket 150 m-ben értük el, s talpig (170,4 m) azokban 
haladtunk (K oloszár L. 1997). A vízadó- és vízáteresztő
képességet a lösz és a vöröstarka rétegek alsó részén, egy- 
egy szintben vizsgáltuk.

Az áramlási modellben igen erősnek bizonyult egy, a 
lösz alsó részén települő ősi talajszint hatása: a létesít
ményből indított áramvonalak egy részét ez a szint eltereli, 
és a felszínre lépési időket 440 év alá szorítja, míg a többit 
csak megtöri (3. ábra); ezek mentén a vándorlási idő sok 
ezer év. A hosszú áramlási pályák azonban a fúrástól kb. 
200 m távolságban szelik át azt a 75 m körüli mélységben 
lévő szintet, amelyben a víznek mind radiokarbon-kora, 
mind éghajlati izotóp-összetétele 20 000 év körüli beszivár
gást mutat, s ez a konkrét áramlási pályák létezése ellen 
szól, bár nem zárja ki azokat távolabbi körzetben. A 145 m 
mélységből vett vízminta radiokarbon-kora 8800 év, izotóp
összetétele viszont hideg, bár az előzőnél némileg mele
gebb éghajlatnak, azaz minimum 12 000 éves kornak felel 
meg. Úgy tűnik tehát, hogy a mélyebb szintekben a víz
áramlás szabadabb, s a magasabb szintekben egy, az áram
körből kizárt ősi vízlencse van, amelynek helyzete és mére
te határozza meg a földtani gát paramétereit: a szennyező
dés terjedését megakadályozó többezer éves vándorlási 
idők csak a vízlencsén túl létezhetnek. Ez a megfontolás a 
geokémiai adatok értelmezésével született, s ilyen mivoltá
ban éppúgy ellenőrzésre szorul, mint az áramlási pályák és 
a vándorlási idők.

Az Udvari melletti potenciális telephely esetében tehát 
a hidrodinamikai modellezés és a vízkémiai adatok értel
mezése nincs összhangban, ami lényegében az adatok kis 
mennyiségéből ered. A hidrodinamikai modellezés tanúsá
ga szerint a fúrás közvetlen környezetében is számíthatunk



alkalmas telephelyre, a vízkémiai adatok értelmezése sze
rint azonban erre legfeljebb a fúrástól jelentős távolságban 
nyílhat esély, mivel a feltételezett idős vízlencse nemigen 
lehet sok száz m-nél kisebb.

A Diósberény-1 fúrást a községtől 1,2 km-rel északnyu
gatra, dombhátra telepítettük. 59 m lösz és 4 m vöröstarka 
agyag alatt a felsőpannóniai üledékeket 63 m-ben értük el, 
s talpig (150,1 m) azokban haladtunk (Marsi I. 1997).

Az áramlási modell első változatában szimmetrikus 
áramlási képet kaptunk többezer éves vándorlási időkkel. 
Kísérleti futtatások sorozatával kimutattuk, hogy az áram
lási kép rendkívül érzékeny a fúrásban észlelt rétegek oldal
irányú terjesztésének mértékére: a lösz alatti vörösagyag ré
teg kiékelésével ugyanolyan aszimmetrikussá válik, mint 
Udvarinál, s a rövidre zárt áramvonalak mentén a felszínre 
lépési idő 150 év alá csökken (4. ábra). A hidrodinamikai 
modellezés tanúsága szerint a fúrás közvetlen környezeté
ben is számíthatunk alkalmas telephelyre, mivel azonban 
mélységi vízgeokémiai adatunk nincs, ez a következtetés 
semmivel sem biztosabb, mint Udvari esetében.

4. Összefoglalás

Potenciális telephelyeket két különböző földtani kör
nyezetben vizsgáltunk: felszíni elhelyezésre löszben és fel
szín alatti elhelyezésre granodioritban. Gránitkőzetet szá
mos országban tanulmányoznak nagy radioaktivitású hul
ladékok elhelyezésére és tekintenek perspektivikus befoga
dó közegnek, ezért bőséges és változatos módszertani ta
pasztalat áll rendelkezésre. Ezzel szemben a löszt általában 
még kis és közepes radioaktivitású hulladék elhelyezésére 
is alkalmatlannak vélik, s a hazai szakemberek közül is so
kan ellenzik. Mindez nyilvánvalóan, bár csak közvetett mó
don Üveghuta mellett szól.

Az 1995-1996. évi hazai felderítő kutatás jóval nagyobb 
felszínre lépési Időket eredményezett granodioritra, mint 
löszre. Emellett az áramlási kép granodioritban szimmetri
kus és stabil, míg löszben élesen aszimmetrikus és változé
kony volt, jelentős mértékben függve a szelvényrajzolattól. 
Mindkét körülmény Üveghuta esélyeit látszik növelni. 
Valójában azonban a granodioritra kapott áramlási kép 
szimmetriája és a nagy vándorlási idő könnyen származhat 
abból, hogy adathiány miatt, kényszerűségből a kőzettes
tet eleve homogénnek tételeztük fel. Világos, hogy a grano
dioritban törések is léteznek, s nem csak kevéssé perme- 
ábilis törések, mint az Üveghuta-1 fúrásban. Nemzetközi 
tapasztalatok alapján azonban megvan a remény arra, 
hogy a kőzettesten belül találunk olyan részt, ahol a fel

színre lépési idők megfelelőek. Ugyanakkor Udvari eseté
ben a kapott áramlási kép meglehetősen kedvezőtlen, s a 
vízkémiai adatok értelmezése nem ad alapot optimista 
prognózishoz. A két potenciális lösz-telephely közül Diós- 
berénynek Udvarival szemben hátránya, hogy az áramlási 
kép lényegében azonos volta mellett az ismeretesség jóval 
alacsonyabb fokú, ezért ha választanunk kell, Udvarit cél
szerű előnyben részesítenünk. Mindez azonban csak kü
lönböző, súlyban össze nem vethető körülmények mérlege
lése, megbízható rangsoroláshoz további adatok volnának 
szükségesek.

Objektumait és jellegét tekintve az általunk lefolytatott 
kutatás úttörő munka volt, hazai tapasztalatok nélkül, s az 
idevágó nemzetközi tapasztalatok sem olyanok, hogy köz
vetlenül alkalmazhatók lennének. Ennek fontos következ
ménye volt, hogy a kutatás során nagy számban merültek 
fel olyan, előre nem látott problémák, amelyeket meg kel
lett oldanunk ahhoz, hogy feladatunkat teljesítsük. Követ
keztetéseink minden objektumon csak egy-egy fúrásra tá
maszkodtak, de igyekeztünk azokat az eredmények lehető 
legszélesebb földtudományi értelmezésével kialakítani. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a megismerésben továbblé
pés csak újabb fúrások nyomán várható.

A konkrét gyakorlati és az azokat megalapozó mód
szertani eredményeken túlmenően fontosnak tartjuk, hogy 
a Mezőföldnek és környezetének mind rétegtani ( J á m b o r  
Á. 1997, K o l o s z á r  L., M a r si I. 1997), mind tp.ktonikai 
( D u d k o A . 1997, K ovácsvölgyi S. 1997) megismerésében 
is jelentős lépést tettünk előre, bár ez nem volt szerződés
ben rögzített vagy más módon előírt feladatunk. ■

5. Köszönetnyilvánítás

M unkálataink eredményességéhez nagy mértékben 
hozzájárult az a segítőkészség, amelyet az Atomerőművet 
az egyeztetéseken képviselő F rig yesi F er e n c  projektveze
tő és O rm ai P éter  vezető szakértő tanúsított, valamint az 
a jóindulat, amellyel ügyeinket kezelték. Mindkettőjüknek 
ezúton mondok hálás köszönetét a magam és a kutatás 
valamennyi részvevője nevében. Ugyancsak köszönetét 
mondok B á r d o s s y  G y ö rg y  akadémikusnak, aki a szak
mai felügyeletet adó Szakértői Bizottság egyetlen geológus 
tagjaként állandó és hathatós támogatást nyújtott munkála
tainkhoz. Végül köszönet illeti a Magyar Állami Földtani 
Intézet igazgatóját, G a á l  G á b o r t , majd B r ez sn y á n sz k y  
K á r o l y t , akik bizalmukkal tiszteltek meg a kutatás egész 
folyamán, valamint a kutatás minden részvevőjét a MÁFI- 
ban és más intézményekben egyaránt.




