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a Magyar Tudományos akadémia rendes tagja

Három évvel ezelőtt, 1997-ben, jelent meg a Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1996 évről, amely teljes 
egészében a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok telephelykutatásának ismertetésével foglalkozott. E kötet az 
1993-tól 1997-ig terjedő időszak kutatási eredményeit ismertette. Tanulmányainak megírásában a Földtani Intézet munka
társain kívül számos külső szakértő is részt vett. A gazdagon illusztrált, angol és magyar nyelvű kötet — személyes tapaszta
lataim szerint — idehaza és külföldön is nagy sikert aratott. Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy e kötet fő- 
szerkesztője lehettem.

Azóta három év telt el. Ez alatt a kutatások nemcsak tovább folytak, hanem számos új módszerrel is gazdagodtak. Ezért 
fogadta el a Földtani Intézet igazgatósága az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
Közhasznú Társaság (RHK Kht.) felkérését arra, hogy e három év eredményeiről egy újabb kötetben számoljon be. Az első 
kötet kiadását a Paksi Atomerőmű Rt., a második kötetét az RHK Kht. anyagi támogatása tette lehetővé, amiért is hálás 
köszönetét mondok.

Tartalmilag a kötet, ha lehet, az elsőnél is gazdagabb, Összesen 23 tanulmányt foglal magába. A hagyományos, de nél
külözhetetlen földtani, rétegtani, ásványtani és kőzettani ismertetések mellett 6 értekezés foglalkozik az itt alkalmazott leg
korszerűbb geofizikai módszerek eredményeivel. E tanulmányok elkészítésében a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai 
Intézet és a Geo-Log Kft. szakemberei vállaltak szerepet. Ugyancsak a legkorszerűbb nemzetközi színvonalat képviselik az 
egyedi pakkeres és az interferenciás kútvizsgálatok, melyek eredményeit a Golder Associates (Magyarország) Kft. és a 
Golder Associates (UK) munkatársai ismertetik. Az üveghutai célkutatáson túl a kötet néhány, a témához kapcsolódó álta
lános tudományos cikknek is helyet adott, mint a mórágyi gránit és fedőkőzeteinek értékelése, a tágabb térség szeizmoló
giája és a DK-Dunántúl neotektonikája. Avatott szakemberek vázolják a leendő tároló műszaki kiképzésével kapcsolatos el
képzeléseket (Calamites Kft., Erőterv Rt.). Végül az RHK Kht. szakembereinek tollából a nemzetközi tapasztalatokról 
kapunk tájékoztatást.

Egy kerek egész tehát ez a kötet, amelyet nyugodt lelkiismerettel tudok a hazai és a külföldi szakemberek figyelmébe 
ajánlani. Tehetem ezt annál is inkább, mert 1993 óta folyamatosan részt veszek a kutatásokat szakmailag véleményező 
Szakértői Bizottság munkájában, és így a kutatások eredményeiről és szakmai színvonaláról kellő tájékozottsággal rendelke
zem. E véleményemben megerősítettek azok a neves külföldi szakemberek, akik a kutatásokat megtekintették, értékelték és 
benyomásaikról tájékoztattak. Remélem, hogy a kötet hozzá fog járulni a hazai szakemberek kölcsönös megértéséhez, Vala
mint a külföldi szakemberek alapos és tárgyilagos tájékoztatásához.


