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Ma már számos országban üzemel felszíni vagy felszín alatti tároló kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelye
zésére. Ennék ellenére a legtöbb jelenleg is zajló tároló létesítési programban a hulladéktároló telephelyének kiválasztása és elfogadtatása 
továbbra sem könnyű feladat. A geológiai tárolók esetében különösen'fontos a telephely körültekintő kiválásztása és jellemzése, mivel en
nek jellemzői rendkívüli mértékben befolyásolják a tároló hosszú távú biztonságát. Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a biz
tonsági értékelés technikájának javításában, a telephelyjellemzés módszertanában, valamint a tervezés és a biztonsági értékelés integrálá
sa területén. A koncepcionális és a műszaki kérdéseken túl egyre nagyobb hangsúlyt kap a bizalomépítés és társadalmi párbeszéd fontos
sága. Mivel a tároló tervezése, műszaki fejlesztése, az ezzel járó kutatás, a telephely kiválasztása, az építés és végül az engedélyezés hosszú 
évekig is elhúzódhat, nagyon lényeges a fokozatos megközelítés. A nemzetközi tapasztalatok alapján értékelhető a magyar megközelítési 
mód, ill. a telephely kiválasztási program eddigi eredményei. Az áttekintés nem csak a műszaki, létesítési és hatósági, hanem egyéb, ne
vezetesen a politika és a társadalmi elfogadás szempontjaira is kiterjed, amelyek jelentősen befolyásolhatják a tároló projektek sikerét.

1. Bevezetés

Több mint negyven évvel ezelőtt merült fel az a koncep
ció, hogy a radioaktív hulladékokat földfelszín közeli vagy 
felszín alatti tárolókban helyezve szigeteljék el az emberi 
környezettől. Azóta a koncepció tovább fejlődött. A részle
tek országonként és hulladéktípusonként változnak. Az el
helyezés koncepciójának általában része az is, hogy a hul
ladékot megfelelő fizikai és kémiai állapotba hozzák, a fel
színen vagy az alatt ember alkotta műszaki gátak közé te
szik, végül pedig a tárolót — az elhelyezési műveletek befe
jeztével -  megfelelő anyagok alkalmazásával eltömedékelik 
és lezárják (NEA/0ECD 1999/1).

Mára már sok helyen sikerült megalapozni a biztonsá
gos elhelyezés megvalósíthatóságába vetett bizalmat egy
részt a tárolási koncepciók kifejlesztésével, másrészt azzal, 
hogy igen szigorú biztonsági elemzések alkalmazásával de
monstrálták ezen koncepciók megbízhatóságát, kidolgoz
ták a létesítéshez szükséges technológiákat, és a biztonsági 
értékeléseket független szervezetekkel és szakértőkkel felül
vizsgáltatták. A hulladékelhelyezés terén elért tudományos 
és műszaki fejlődés azt jelenti, hogy ma már rendelkezésre 
állnak a szükséges technológiák, bármilyen radioaktív hul
ladék elhelyezéséről, is legyen szó. Számos országban már 
üzembe helyeztek kis és közepes aktivitású hulladékok vég
leges elhelyezésére szolgáló felszín alatti tároló létesít
ményt.

A kis és közepes,aktivitású hulladékok tárolói telephe
lyének kiválasztására nincs egyedüli, kizárólagos stratégia. 
Több országban kiindulásként nagyszámú potenciális terü
letet azonosítottak, majd a szóba jöhető telephelyek listáját

' további területminősítési szempontok és egyéb meggondo- 
’ lások alapján fokozatosan szűkítették. Máshol „önként je

lentkező” önkormányzatokat kerestek a potenciális telephe- 
• lyek lehetséges listájának összeállításához.

A hulladék elhelyezésének alapkoncepcióját túlnyomó- 
részt az adott ország földtani és környezeti adottságai alap
ján választják ki, figyelembe véve más országok tapasztala
tait is. A korábbi koncepciókat mindazonáltal folyamato
san felülvizsgálják. A felszín közeli elhelyezésre vonatkozó 
egyre szigorúbb, hatósági és törvényi követelmények miatt a 
legújabb koncepciók a műszaki gátak révén sokkal jobb el
szigetelést ígérnek, mint a néhány évtizeddel ezelőtt beve
zetett változatok.

Ma már nyilvánvaló; hogy egyetlen tárolót sem engedé
lyeznek, ha a tárolási koncepció nem kiforrott, a műszaki 
megoldás nem magas színvonalú, és amíg bizonyítást nem 
nyer, hogy a kiválasztott telephely tulajdonságai megfelelő
en hosszú ideig védelmet nyújtanak az ember és a környeze
te számára. Ma már minden beruházó végső célja egy olyan 
robusztus tárolórendszer kifejlesztése, mely kellően megku
tatott és jól megértett telephelyen passzív műszaki gátak 
rendszere révén biztosítja a szükséges biztonságot.

Szélesebb szakmai körökben viszonylag csekély a szkep
ticizmus, a hulladékkezelés műszaki szakembereinek kö
zösségében általános egyetértés uralkodik a végleges táro
lás biztonságáról és előnyeiről. Vannak, akik nem hiszik el, 
hogy a radioaktív hulladék végleges tárolása biztonságosan 
oldható meg a tároló állandó felügyelete és karbantartása 
nélkül. Úgy tűnik ez a vélemény hit kérdése, így racionális 
érvelés nem vezet eredményre. A felszín alatti tárolás biz
tonságának alapjait azonban időközönként be kell mutatni



a közvéleménynek, nehogy túl sok embert vezessenek félre 
a téveszmék.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékok felszín alatti elhelyezésé
nek eddigi tapasztalatait. Az áttekintés nem csak a műsza
ki, létesítési és hatósági szempontokra terjed ki, hanem 
egyéb, nevezetesen a politika és a társadalmi elfogadás 
szempontjaira is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a 
tároló projektek sikerét. Elsőként a koncepció kiválasztásá
ról írunk, majd a tároló kifejlesztésének folyamatát és a biz
tonsági megfontolásokat ismertetjük. Ezután térünk át a 
bizalomépítés és társadalmi párbeszéd fontosságára, majd 
a felszín alatti tárolás terén elért nemzetközi eredményeket, 
végül pedig a magyar megközelítésmódot vázoljuk.

2. A koncepció kiválasztása

Számos koncepciót dolgoztak ki az elmúlt évtizedekben 
a rövid és a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok oly 
módon történő elhelyezésére, amely biztosítja az emberi 
egészség és a környezet védelmét most és a jövőben, anél
kül hogy indokolatlan és méltánytalan terheket róna a jövő 
generációkra.

Az eddig megvalósított vagy kifejlesztés alatt álló hulla
dék-elhelyezési koncepciók közül a legjelentősebbek a fel
szín feletti kamrás, a felszín közeli, sekély árkos kialakítású, 
a felszín alatti kamrás és az ún. geológiai tárolók. A felszín 
alatti környezetben — ellentétben a felszín közelivel — a kö
rülmények többnyire stabilak maradnak azon idő alatt, 
amely a radioaktivitás kellően alacsony szintre való lebom
lásához szükséges.

A geológiai tárolás úgy merült fel, mint a hosszú élettar
tamú hulladékok elszigetelésére a leginkább megbízható 
megoldás. A hosszú távú biztonság a többszörös gátrend
szer koncepcióján alapul, amelynek fő elemei a stabil hulla
dékforma és csomagolás, a műszakilag kialakított struktúra 
és a telephely biztosította természetes gátak. Ezek együtte
sen biztosítják több száz vagy akár több ezer évig a szüksé
ges mértékű szigetelőképességet. Amennyiben a tárolórend
szer műszaki gátjainak hatékonysága végül is egy idő után 
lecsökkenne, akkor is csak fokozatosan romlik a tároló izo
lálóképessége. Ekkor a bioszférára gyakorolt káros hatást 
jelentősen mérsékli az időközben lejátszódott radioaktív 
bomlás, továbbá a mélységben történő felhígulás és disz
perzió.

A biztonságot többnyire a tárolórendszer egészének 
„teljesítményeként” értékelik, annak ellenére, hogy a több
gátas megközelítési mód azt is jelenti, hogy bármelyik gát 
hatékonyságának csökkenését a többi gát kompenzálni tud
ja (NEA/OECD 1995).

A geológiai tárolás lehetősége nem korlátozódik csupán 
a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére. A fel
színen és a felszínközeiben kialakított tárolók biztonsága 
alapvetően az intézményes ellenőrzésen és/vagy az olyan 
műszaki gátakon alapul, melyek élettartama korlátozott — 
néhány 100 év —, erre az időtartamra garantálható a kellő

izoláló hatás, és ezen időszak alatt jórészt lebomlanak a 
rövid élettartamú radioizotópok. Az izolációs időszak után 
a maradék anyag kijutása már nem kontrolált. Ebből követ
kezően a felszín közeli létesítményekben biztonságosan el
helyezhető kis és közepes aktivitású hulladékok hosszú 
élettartamú izotópjainak — pl. az alfasugárzó izotópok, l4C 
és 129I — mennyisége nem különbözik lényegesen a hosszú 
élettartamú radioizotópok azon mennyiségétől, amely — az 
érvényes előírások figyelembevételével — korlátozás nélkül 
a környezetbe kibocsátható.

A felszín alatti tárolás mélysége a telephely földtani tu
lajdonságaitól, a tároló műszaki jellemzőitől, a hulladék jel
legétől és a hosszú távú biztonságra vonatkozó hatósági kö
vetelményektől függ. A néhányszor 10 m mélységben elhe
lyezett tárolókat felszín közelinek, míg az ennél mélyebben 
kialakítottakat geológiai tárolónak szokás nevezni. A felszín 
közeli tárolás annyiban hasonlít a geológiaihoz, hogy kiala
kítása során szintén egy megbontatlan kőzet- vagy üledék 
zónával számolnak, amely fizikailag elválasztja az elhelye
zett hulladékot a felszíni környezettől. Mindkét esetben 
ennek a természetes gátnak használják ki a kedvező földta
ni és geokémiai tulajdonságait. A felszín alatti tárolás a fel
szín közelihez képest jelentősen csökkenti a szándékolatlan 
emberi behatolás veszélyét.

A hulladéktároló megépítésére olyan geológiai befoga
dó közeg kiválasztása látszik célszerűnek, amely mechani
kailag stabil, ahol a mélységi vizek kémiája elősegíti a hulla
dékforma stabilitását és előnyösen hat a műszaki gátakra. 
Előnyös, ha kismértékű a talajvízáramlás, a mélységi vizek 
transzportideje pedig hosszú a tárolási helytől a felszínig. A 
geoszféra azon túlmenően, hogy szorpcióval, diffúzióval és 
hígítással késlelteti a radioizotópok vándorlását, a hosszú 
távú biztonságot azzal is növeli, hogy megvédi a rendszert a 
felszíni folyamatoktól.

Nagy jelentősége van a tárolási koncepció rugalmassá
gának is. Az érintett társadalmi csoportok legfőbb aggodal
ma sokszor onnan ered, hogy kívül érzik magukat a döntés- 
hozatali folyamaton, továbbá abban a hitben élnek, hogy a 
végleges tárolás koncepciójának elfogadása azonnal kizárja 
az elhelyezett hulladék ellenőrzésének lehetőségét. Ez in
dokolatlan félelem. Attól függetlenül, hogy a felszín alatti 
tárolás passzív biztonságú megoldás, amelyet hosszú távon 
nem kell ellenőrizni, a koncepció nem zárja ki a megfigye
lést és a karbantartást, sem a jelenlegi, sem a jövőbeli gene
rációk számára. A társadalom választhatja azt a megoldást, 
hogy fenntartja a hosszú távú intézményes ellenőrzést, ezen 
belül a telephely védelmét és megfigyelését. Ezek a lépések 
mindenképpen növelhetik a bizalmat. A geológiai elhe
lyezés alapvető célja azonban az, hogy ilyen ellenőrzés nél
kül is biztosítható legyen az emberi egészség és a termé
szeti környezet védelme.

A legnagyobb passzív biztonságot kínáló geológiai elhe
lyezés is megvalósítható fokozatosan vagy rugalmasan, pél
dául úgy, hogy a nehezen visszafordítható lépéseket később
re halasztják. Néhány országban fontolgatják a hulladékok 
oly módon történő elhelyezését, hogy a föld alatti vágatok 
eltömedékelését vagy a tároló lezárását későbbre tervezik



(pl. Svájcban). Ennek révén olyan föld alatti tároló létesül, 
amelyből a hulladék szükség esetén viszonylag könnyen visz- 
szanyerhető, de akár könnyen le is zárható a tároló, ha ilyen 
döntés születik. Ma még nincs egységes álláspont arra vo
natkozóan, hogy a hozzáférés követelményét célszerű-e 
alkalmazni a kis és közepes aktivitású hulladékok esetében 
is (ahol az izotópok nagy része viszonylag rövid felezési ide
jű). Még nem határozták meg, hogy melyek azok a hulla
dékfajták, amelyeknél a visszanyerésnek bármilyen jelentő
sége van. A hozzáférést a kis és közepes aktivitású hulladé
kok esetében nagyon valószínűtlen forgatókönyvnek tart
ják, és úgy vélik, hogy a megvalósításával járó következmé
nyeket minden esetben össze kell vetni az így mutatkozó 
előnyökkel (Selling 1998).

3. A tároló létesítésének folyamata

A tároló létesítési folyamatának felvázolása során elő
ször a törvényi hátteret ismertetjük, ezután a lépésenkénti 
megvalósitásra térünk át, végül a telephely kiválasztásáról 
és a tároló megépítéséről szólunk.

3.1. Törvényi háttér

A legtöbb ország, melynek fel kell készülnie radioaktív 
hulladékok végleges elhelyezésére, már meghatározta a tá
rolással kapcsolatos alapelvekre és speciális követelményekre 
vonatkozó hatósági irányelveket. Számos helyen már telephely
specifikus követelményeket is rögzítettek, és/vagy sokkal 
részletesebb irányelveket adtak ki arra vonatkozóan, hogy a 
tároló engedélyesének milyen módon kell bizonyítania az 
előírásoknak való megfelelést. Sok helyen kialakult a ható
ság és a beruházó közötti információcsere — beleértve a ku
tatási tevékenység fázisát is —, ill. az iteratív biztonsági ér
tékelés felülvizsgálatának gyakorlata. Ott, ahol már a meg
valósítás szakaszába értek, az engedélyezési eljárás során 
számos tapasztalatot szereztek például arról, hogy a tároló 
létesítésének különböző szakaszaiban elvégzett biztonsági 
értékelések miként segíthetik a döntéseket.

A tárolók létesítéséhez a stabil nemzeti hulladékpoliti
ka és a jogi keretek megteremtése alapvetően fontos, mivel 
ezek igen hosszú időre kijelölik a döntéshozatal útját. A stra
tégia kidolgozásába és a döntéshozatali útvonalba a társa
dalmi konzultációt is be kell építeni.

A radioaktív hulladékról és egyéb környezeti témákról 
folytatott viták egyre inkább nemzetközivé válnak. A tudo
mányos és a társadalmi viták eljutnak nemzetközi fórumok
ra is, és esetenként befolyásolhatják a nemzeti álláspontot 
is. Nemzetközi téren a tárolólétesítés alapkérdéseinek meg
értése megteremtette annak a lehetőségét, hogy a létesítő 
szervezet, a hatóság és a politikusok között szélesebb körű 
legyen a kommunikáció, és világosabbá váljon az egész fo
lyamat. Lehetővé vált, hogy megtárgyalják, összehasonlít
sák és ésszerűsítsék a nemzeti követelményeket, ill. a ható
sági, a politikai és a beruházói megközelítés közötti különb
ségeket. A létesítő és a hatóság közötti folyamatos párbe

széd azzal az előnnyel is jár, hogy a hatóság és a jogalkotó 
megérti azt a koncepciót és stratégiát, amellyel a létesítő bi
zonyítani kívánja, hogy a javaslata elfogadható, miközben a 
beruházó is tökéletesen megérti, hogy mit vár el a hatóság.

3.2. Lépésenkénti megvalósítás

Egy tároló létesítése és engedélyeztetése számos iteratív 
lépésből áll, melyek során a döntéshozatalban több külön
böző szervezet és csoport vesz részt. A tároló tervezése, 
műszaki fejlesztése, az ezzel járó kutatás, a telephely kivá
lasztása, az építés és végül az engedélyezés hosszú évekig, 
akár egy évtizedig is elhúzódhat. Ezen időtartam alatt — 
ahogy a tervezés finomodik, ahogy javul a biztonsággal 
összefüggő jelenségek megértése, és ahogy mind több adat 
gyűlik össze — lépésről lépésre pontosabbá válik a tároló 
biztonsági elemzése. Egyre inkább felismerik, hogy a táro
lólétesítés minden egyes szakaszánál a további anyagi forrá
sok biztosítása csak a biztonságba vetett kellő szintű biza
lom esetén indokolt. Ezen túlmenően a tároló fokozatos ki- 
fejlesztése lehetőséget teremt a lépésenkénti hatósági és tár
sadalmi felülvizsgálatra is. Egy nyitott és szakaszolt hatósá
gi felülvizsgálati folyamat azáltal teremtheti meg a bizal
mat, hogy a fejlesztő javaslatait részletes műszaki vizsgálat
nak vetik alá, melyben a lakosság érdekeit is érvényesítik. 
Bizonyos kulcsfontosságú mérföldköveknél még közvetle
nebb társadalmi konzultációra is szükség lehet. Ez az orszá
gos szervezetekkel való széleskörű konzultációtól — amikor 
is stratégiai kérdéseket vitatnak meg — a közvetlenül érin
tett csoportokkal való zártkörű megbeszélésig terjedhet, 
amikor egy adott telephelyi létesítést fontolgatnak'. Ugyan
akkor sor kerülhet parlamenti vitára is annak érdekében, 
hogy értékeljék az előrehaladást az adott időpontig, és meg
hozzák a szükséges, jövőbe mutató döntéseket.

Általánosan elfogadott, hogy az elvégzendő feladatok 
összetettsége miatt a program kezdetekor a teljes tároló
létesítési folyamatot részleteiben nem lehet felvázolni. Bár 
bizonyos szakaszok már a kezdetekkor is meghatározhatók, 
a részletes tervezés az információk és a tapasztalatok bir
tokában csak iteratív módon történhet. A tároló tervezése, 
építése, üzemeltetése és végül lezárása során számos a telep
hely-kiválasztással, a tervezéssel, a biztonsági elemzéssel, a 
telephelyjellemzéssel és a kutatás-fejlesztési tevékenységgel 
kölcsönösen összefüggő döntést kell hozni. Ez a rugalmas 
megközelítési mód biztosítja, hogy a tervezés során meg
felelően lehessen figyelembe venni a telephelyjellemzés 
alatt keletkező egyre nagyobb számú adatot és a biztonsági 
elemzés megállapításait (NEA/OECD 1999/2).

A lépésenkénti megvalósítás során a hatóságok nem 
működhetnek elszigetelten. Fontos, hogy a műszaki és tu
dományos témákat kellő gyakorisággal mégtárgyalják a be
ruházóval. A hatóságnak azonban gondosan meg kell őriz
nie függetlenségét. Ebből következően nyitott kell, hogy le
gyen a politikai és a társadalmi aggodalmak irányába is 
(NEA/OECD 2000).



3.3. A telephely kiválasztása

A felszín alatti tárolók esetében különösen fontos a te
lephely kiválasztása, mivel a telephely jellemzői rendkívüli 
mértékben befolyásolják a hosszú távú biztonságot. A táro
ló telephelyének kiválasztása általában a társadalom érdek
lődését is felkelti, így igen sok szempontot kell számításba 
venni és egyeztetni a kiválasztási folyamat során. A kis és 
közepes aktivitású hulladékok elhelyezésénél nem feltétle
nül a földtani jellemzők a leginkább meghatározó ténye
zők, mivel más szempontok is előtérbe kerülhetnek.

Rövid életű kis és közepes aktivitású hulladékok felszín 
alatti elhelyezésekor a következő megfontolásokat szokás 
alkalmazni a telephely kiválasztására:

-  A telephely kiválasztása földtani vizsgálatok és más 
szempontok — pl. környezeti hatás, szállítási infra
struktúra, regionális tervek, lakossági elfogadás stb. 
— alapján történik.

— Valamely telephelyet csak akkor választanak ki, ha a 
biztonság szempontjából megfelelő, átfogó adathal
maz gyűlt össze, és már kellő áttekintés van a telep
hely kiválasztásának lehetőségéről.

-  A kiválasztási folyamat célja alkalmas telephely ki
jelölése, azaz olyan telephely kiválasztása, amely kielé
gíti a hatóságok által támasztott követelményeket, és 
amelynek a biztonsági értékelés szempontjából kellő 
tartalékai vannak.

— Ha az előzetes földtani vizsgálatok alapján — bizton
sági szempontból — több telephely is alkalmasnak tű
nik, akkor a telephely kiválasztásához és a tároló ter
vezéséhez részletesebb vizsgálatok kellenek, melyek
hez további kritériumok figyelembevételére van szük
ség. Ilyen például, hogy a felszíni vizsgálatokból meg 
lehet-e határozni a tárolási mélységben a földtani vi
szonyokat, de ide sorolhatók a műszaki kialakítás kü
lönböző szempontjai is.

A korai hulladéktárolási projekteknél viszonylag kevés 
adat állt rendelkezésre a potenciális telephelyekről és azok 
környezetéről, és az adatgyűjtési stratégiák és módszerek is 
kevésbé voltak fejlettek. Ma már sok országban igen átfogó 
programokat hajtanak végre, melyek során részletes telep
helyjellemzést végeznek, számos fúrólyukat mélyítenek, sőt 
még kutatóvágatokat és lejtaknákat is kialakítanak. Ez tör
tént Finnországban, Németországban, Svédországban és 
Svájcban. Nagyon értékes tapasztalatokat szereztek azáltal 
is, hogy felhasználták a geológiai adátokat a telephelyek 
várható — a biztonság szempontjából fontos — viselkedésé
nek megértésére.

3.4. A tároló megépítése

Az építés alatti hatósági ellenőrzés célja, hogy a létesít
mény az előírt határozatok betartásával, a tervezési specifi
káció és engedélyezési feltételek szerinti épüljön meg. Ezek 
közé tartoznak a föld alatti munkálatokra vonatkozó bányá
szati előírások is. A létesítési fázist több szakaszra szokás 
felbontani. Újabb fázis nem kezdhető meg addig, amíg a ha

tóság jóvá nem hagyja néhány fontos, az építéshez nélkü
lözhetetlen szerkezet vagy rendszer részletes tervét.

Felszin alatti tároló építése során a befogadó kőzetet a 
tervezett tároló körül külön helyszíni kutatási programmal 
célszerű megvizsgálni amint a közlekedő vágatot vagy ak
nát a tervezett mélységig lemélyítették. A tényleges földtani 
és hidrogeológiai viszonyok csak a föld alatti bányaterek ki
alakítását követően ismerhetők teljes mértékben, jóllehet a 
felszíni és fúrásos vizsgálatok során a vízszintek észlelésé
vel, interferenciás kútvizsgálatokkal és víz geokémiai elem
zésekkel nagyon sok hidrogeológiai információ nyerhető. 
Csak ez után lehet a valós jellemzők alapján elvégezni a biz
tonsági értékelést. Ez azt is jelenti, hogy a kizárólag felszíni 
és fúrásos vizsgálatokra alapozott biztonsági értékelés min
dig csak előzetes értékelés lehet. A nem teljes ismeret- 
anyagnak azonban így is kellő biztosítékot kell nyújtania 
arra, hogy a biztonsági követelményeket a későbbiekben ki 
lehet majd elégíteni. Ha az építés alatti vizsgálatok várat
lanul rosszabb kőzettulajdonságokat mutatnának, még 
mindig meg lehet fontolni a tárolóterek vagy fúrólyukak 
helyének megváltoztatását.

Az utóbbi időben sokat fejlődött a műszaki gátak ter
vezése is. Részben a földtani környezet kellő részletességű 
jellemzésével kapcsolatos nehézségek miatt az elmúlt tíz 
évben nagyobb figyelmet fordítottak az úgynevezett robusz
tus műszaki gátrendszerek kifejlesztésére. Ezek a fizikai gá
tak és a kémiai hatások együttese révén biztosítják a megbíz
ható, hosszú távú izolációt, ugyanakkor viszonylag kisebb 
igényt támasztanak a befogadó kőzet jellemzőivel szemben. 
Másrészt néhány programban, ahol már kiválasztott telep
helyeket vizsgáltak, nagymértékben finomították a terveket 
azért, hogy a műszaki gátak terveit hozzáillesszék a tény
leges telephelyi tulajdonságokhoz.

4. Biztonsági megfontolások

Biztonsági megfontolásaink keretében először a rendszer 
megértéséről, majd a biztonság értékeléséről szólunk, ez
után a biztonsági értékelés technikájának javítását és a te
lephelyjellemzés, a tervezés és a biztonsági értékelés integ
rálását ismertetjük.

4.1. A rendszer megértése

Bár az elkészült vagy tervezett tárolórendszerek egyes 
komponensei különböznek egymástól, koncepciójukat te
kintve a rendszerek hasonlóak. Mielőtt a szakember a táro
lórendszer egészének elemzésébe kezdene, nagyon fontos, 
hogy kellően megértse a rendszer elemeinek viselkedését. 
A tervezés során a tároló viselkedésének vagy biztonságá
nak értékelésekor számításba kell venni a következő eleme
ket: a hulladékforma, a hulladékot körülvevő műszaki szer
kezetek (ezt a kettőt nevezik „tároló közeli környezetnek”), 
továbbá a befogadó kőzetet és a környező geológiai képződ
ményeket („távoli környezet” vagy geoszféra). Minden ilyen 
elemhez hozzárendelhető egy vagy több biztonsági funkció.



Például a földtani gát funkciója kettős lehet. Egyrészt a jó 
földtani környezet — ha az elvárásoknak megfelelően műkö
dik — gátat jelent a radioizotópok kibocsátásával és transz
portjával szemben. Másrészt viszont sokkal kisebb az elvá
rás a geológiai befogadó közeggel szemben, ha annak kizá
rólag az a feladata, hogy kiegészítse a műszaki gátakat, és 
igen hosszú időtartamon keresztül stabil, védett környeze
tet biztosítson a műszaki rendszer számára.

Az egyedi gátaknak is több funkciója lehet. Ennek meg
felelően a tároló különböző elemeit egyre inkább egymást 
kiegészítő, semmint független elemnek tekintik. Ez az új ál
láspont különbözik a tárolók hagyományos leírásától, ahol is 
többszörös, egymástól független gátak rendszeréről beszéltek. 
Fontos, hogy az egyes elemek illeszkedjenek egymáshoz, 
azaz például a visszatöltött tömedék anyag és a földtani kör
nyezet geokémiailag kompatibilis legyen. Számos nemzeti 
és nemzetközi program törekedett arra, hogy a biztonsági 
elemzéseken keresztül jobban megértse ezeket a biztonsági 
funkciókat és azoknak a rendszeren belüli fontosságát.

4.2. A biztonság értékelése

Már számos országban határoztak meg számszerű ha
tárértéket a radioaktív hulladékok tárolójának elfogadható 
hatásaira vonatkozóan. Ezen kritériumok alkalmazásához 
szükség van a bioszféra elemeire vonatkozó dózis vagy koc
kázat becslésére akár több száz vagy akár ezer évet tekintve.

Annak érdekében, hogy a hatóság és a társadalom szá
mára meggyőzően bizonyítható legyen a javasolt tároló biz
tonsága, megfelelő adatokra és értékelési modellekre van 
szükség. A modelleknek megbízhatóan kell leírniuk mind
azokat a folyamatokat, amelyek a tárolóból való anyagkibo
csátáshoz vezethetnek. Az adatoknak kellően reprezen
tatívnak kell lenniük mind a jelenlegi, mind pedig a jövőbe
li viszonyok, vagy legalább is a jelenlegi és jövőbeli pesszi- 
misztikus forgatókönyvek szempontjából. Azok a modellek 
vagy adatok, amelyek elismerten túlbecsülik a lehetséges 
negatív következményeket, hatósági szempontból elfogad
hatóak. A tárolási koncepció optimalizálása azonban sok
kal inkább realisztikus modellezést igényel.

A modellek ugyankkor nem lehetnek a biztonság abszo
lút fokmérői. Az alkalmazott modellek megbízhatóságát 
nem lehet oly módon bizonyítani, hogy közvetlenül össze
hasonlítják a modellezési eredményeket a rendszer megfi
gyelt viselkedésével. Ehelyett közvetett módszereket alkal
maznak. Bizonyos esetekben az eredmények bizonytalansá
gait valószínűségi módszerekkel minősítik. A bizonytalan
ságokat azonban nem lehet teljes mértékig számszerűsíte
ni, ezért a szakértői becslés igen fontos eleme a modellek 
kidolgozásának és megbízhatóságuk meghatározásának 
(Yim, Simson 2000).

A tárolókra az idők során számos folyamat és esemény 
hat. A hosszú távú biztonság szempontjából azonban két 
forgatókönyv a meghatározó, nevezetesen a radionuklidok 
mélységi vizekkel való kiszabadulása és terjedése, ill. a táro
lónak erózió következtében történő degradációja. Ez a két 
forgatókönyv használható a kis és közepes aktivitású hul

ladékok tárolóját körülvevő geoszférával szemben támasz
tott követelmények származtatására:

— A radioizotópok mélységi vizekkel való kijutásának 
forgatókönyve feltételként támasztja a geoszférával 
szemben, hogy az izotópok csak lassan jussanak ki a 
bioszférába. Ebből következően a geoszférának biz
tosítania kell, hogy:
— gyenge legyen a vízáramlás a töréseken és repedé

seken keresztül,
— hosszú ideig tartson a víz feláramlása a bioszféráig,
— szorpció és mátrixdiffúzió késleltesse az izotópok 

vándorlását.
— Az erózió következtében szabaddá váló tároló for

gatókönyve feltételként szabja, hogy a tárolót fedő 
kőzet kellően vastag legyen ahhoz, hogy az izotóp
készlet túlnyomó része elbomoljon, mielőtt a felszín
re kerülne.

Nemzetközi szinten széleskörű egyetértés alakult ki az 
értékelést végző szakemberek között abban a kérdésben, 
hogy az engedélyezési eljárások céljaira a modellek kellően 
megbízható információt képesek szolgáltatni a tárolók 
hosszú távú viselkedéséről (D ormouth 1997).

4.3. A biztonsági értékelés technikájának javítása

A ma rendelkezésre álló modelleket és adatbázisokat az 
elmúlt években rendszeres időközönként felülvizsgálták. 
A modelleket úgy alkották meg, hogy számításba vették az 
egyszerűség, a realitás és a konzervativizmus egymásnak el
lentmondó követelményeit. A sugárterhelési forgatókönyve
ket úgy határozták meg, hogy azok magukban foglalják mind
azokat a tulajdonságokat, eseményeket és folyamatokat, 
amelyek sugárterhelést eredményezhetnek.

A hosszú távú biztonság értékelésének lényeges előfelté
tele, hogy reális és teljes adatbázis álljon rendelkezésre. 
A biztonsági értékelés eredménye közvetlenül függ a tároló
ban elhelyezendő radioaktív hulladék mennyiségétől és tí
pusától. A hosszú távú biztonság szempontjából a hosszú 
élettartamú izotópkészlet jelenti a legfontosabb szempon
tot. Gyakran azonban nehéz megfelelően részletes becslést 
adni, mivel nem lehet tudni, hogy milyen izotópkészletre le
het számítani 40 éves üzemelés során. A.hulladék mennyi
ségét és típusát jelentősen befolyásolják a hulladékkelet
kezés és -feldolgozás változásai is.

Újabban egyre jobb matematikai modelleket és fejlett 
számítógépes technikákat alkalmaznak, amelyek jó leírást 
adnak a hulladéktároló rendszerek várható viselkedéséről 
és a rendszerek elemeiről. Az így nyert kép .reálisabb és 
nagyobb megbízhatóságú.

Jelentős előrelépés történt a különböző típüsú bizonyta
lanságok súlyának és elkerülhetetlenségének felismerésé
ben. Módszereket dolgoztak ki az ilyen bizonytalanságok 
kezelésére, ezáltal nőtt a bizalom az olyan becslések ered
ményeivel kapcsolatban, melyek ilyen módszereket, model
leket és adatokat alkalmaztak. Mindezek megbízható ala
pot szolgáltatnak a telephelyek és a tervek elfogadhatóságá
nak megítéléséhez.



A tervezett németországi Konrad tároló hosszú távú vi
selkedésének vizsgálta során például a legnagyobb figyel
met a tároló környezetében zajló mélységi vízáramlás és a 
transzportidő számítására fordították. Két hidrogeológiai 
modellt dolgoztak ki. Az első a töréses zónákkal és a geoló
giai formáción belüli áteresztőképesség növekedésével fog
lalkozott. A második a helyileg megemelkedett áteresztőké
pesség hatásait elemezte. A különböző modellek alkalma
zása megerősítette a biztonsági értékelés legfontosabb kö
vetkeztetéseit, amelyek a telephely izoláló képességére vo
natkoztak (Arens 1997).

4.4. A telephelyjellemzés, a tervezés és a biztonsági értékelés 
integrálása

Az adatgyűjtésben, a tudományos megértésben és a 
mennyiségi jellegű modellezésben elért haladás módot adott 
arra, hogy a szakemberek jobban megértsék a felszín alatti 
tároló elemeinek viselkedését, azok szerepét különböző kőzet
típusokban, ill. különböző telephely-specifikus körülmények 
között. Ez a fejlődés, valamint a biztonsági értékelés vezé
relte telephelykutatás és a tervezés jobb integrálása lehető
vé tette az ilyen tevékenységek hatékonyabb szervezését.

Csak kevés olyan biztonsági elemzést végeztek, amely
nek elsődleges célja a telephelyek közötti választást segítet
te volna (ez alól kivétel a svájci NAGRA-értékelés). Ugyan
akkor számos helyen használják a biztonsági elemzést a 
telephely-jellemzési programok optimalizálására és a táro
lóelrendezés értékelésére, ill. javítására. Széles körben felis
merték, hogy a biztonsági elemzők és a telephely-vizsgála
tot végzők között hatékony kommunikációra van szükség, 
és hogy szorosan integrálni kell a geológusok, a hidrogeoló- 
gusok, a tervezők és a biztonsági értékelők munkáját. Az 
ilyen együttgondolkodás a biztonsági szempontból fontos 
kérdésekre irányítja a figyelmet, és ezáltal elkerülhető olyan 
telephelyek kiválasztása és olyan tervek elkészítése, ame
lyekre a biztonság bizonyításához szükséges adatok beszer
zése nehéz vagy lehetetlen. Sok országban a biztonsági ér
tékelést végzők is részt vesznek a műszaki tervezési és kiér
tékelési munkában, annak ellenére hogy a biztonsági érté
kelés során a terv kiválasztása nem tűnik olyan fontosnak, 
mint magának a telephelynek az értékelése. Mindazonáltal 
amint a projektek az engedélyezési fázis szakaszához ér
nek, egyre nagyobb szükség van a műszaki rendszerek felté
telezett működésének szigorú bizonyítására.

5. Bizalomépítés és társadalmi párbeszéd

Annak ellenére, hogy jelentős előrelépés történt a helyi 
lakossággal és a társadalom szélesebb rétegeivel történő 
kommunikáció területén a hulladékos programok elfogad
tatása érdekében -  jó példák Svédország, Finnország, WIPP 
projekt —, a legtöbb programban a hulladéktároló telephe
lyének kiválasztása és elfogadtatása továbbra sem könnyű 
feladat (NEA/OECD 1999/3).

A legutóbbi években a hulladékkezeléssel foglalkozó

szakemberek egyre inkább felismerték, hogy a műszaki szak
értelem és a tárolási koncepcióba vetett műszaki bizalom 
önmagában nem elegendő ahhoz, hogy szélesebb körben 
indokolni lehessen a geológiai elhelyezést, mint a hulladék- 
kezelés egy lehetséges megoldását. Részben azért, mert a 
társadalom nagyon érzékeny minden olyan dologra, amely 
a környezet védelméhez, a nukleáris energiához — különö
sen a radioaktív hulladékhoz — kapcsolódik, részben, mert 
a javasolt tárolási koncepció egyedi jellegű és igen hosszú 
élettartamot fog át, emellett a döntés arról, hogy egyáltalán 
létesítsenek-e hulladéktárolót, és ha igen, mikor és hogyan, 
igen gondos társadalmi vizsgálatot és részvételt igényel a 
folyamat során.

A tároló elfogadtatásához sokkal szélesebb körben kell 
bizalmat ébreszteni. A tároló kifejlesztésére vonatkozó dön
tésbe vetett bizalom megszerzéséhez nem elegendő, hogy a 
szakemberek bízzanak a tároló műszaki biztonságában, mely
nek végső megitélése a hatóságokra tartozik, és ami az 
egész folyamat előfeltétele. Ezen túlmenően etikai, gazdasá
gi és társadalmi kérdésekben, továbbá a tárolási koncepció 
megfelelő voltára vonatkozóan is bizalomra van szükség a 
szélesebb műszaki és civil társadalom részéről. Társadalmi 
bizalmat kell teremteni abban is, hogy a szervezeti felépí
tés, a törvényi keretek és a hatósági ellenőrzési folyamat jól 
meghatározott, logikus és hiteles döntéshozatali utat je
löl ki.

A sikeres folyamat lehetőségét úgy lehet megteremteni, 
hogy a kezdetektől nyílt és interaktív véleménycserét lehe
tővé tevő atmoszférát hoznak létre, amely valódi lehetősé
get nyújt a társadalomnak arra, hogy hiteles és áttekinthető 
információt kapjon. A társadalom képviselőinek lehetősé
get kell kapniuk arra, hogy a létesítő szervezet szakembere
ivel, a helyi és az országos szintű hatóságokkal megtárgyal
hassák a tárolótól származó valós vagy vélt hatásokat, és ily 
módon részesei lehessenek a gyakorlati döntéshozatali fo
lyamatnak (NEA/OECD 1999/4).

Amíg a társadalomnak és a kormányzatnak azt kell el
döntenie, hogy milyen megoldásokat válasszon, és mikor, ad
dig a hulladékkezeléssel foglalkozó szakemberek és intézmé
nyek felelőssége, hogy megfelelő megoldásokat kínáljanak.

A tárolót létesítő szervezetnek kompetens és elkötelezett 
csapatot kell kiépítenie, amely kész a kitűzött célok megva
lósítására. Egységes tudományos szemlélet, műszaki kom
petencia, szervezési készség, üzleti érzék és a minden szin
ten való kommunikálás képessége — ezek azok a tulajdonsá
gok, amelyet minden beruházónak el kell érnie. A közremű
ködők között nemcsak a különböző tudományos területek 
műszaki szakértőinek van helyük, hanem olyan általános 
szakértőkre is szükség van, akik alkalmasak az interdiszcip
lináris munkák koordinálására, és képesek arra, hogy a 
munkákat a legfontosabb biztonsági területekre összponto
sítsák (McCombie 1997).

A társadalmi és politikai ügyekért viselt végső felelősség 
magán a társadalmon és a kormányzaton nyugszik. Azon
ban a hulladékkezelő szakembereknek késznek kell lenniük 
a műszaki, társadalmi és politikai ügyek kapcsolódó terüle
tein jelentkező feladatok ellátására is, és fel kell ismerniük,



hogy a véleménycserének kétirányúnak kell lennie. Ez azt 
jelenti, hogy a műszaki szakembereknek információt kell szol
gáltatniuk a gyakorlati követelményekről, a korlátozó felté
telekről és lehetőségekről, ugyanakkor meg kell hallgatniuk 
és — amennyire lehet — megfelelő választ kell adniuk a tár
sadalmi és politikai aggályokra, amelyek között lehetnek 
nem-műszaki témák is.

6. A felszín alatti tárolás terén elért eredmények

Svédországban Forsmark közelében, kristályos metamorf 
kőzetben, 60 m mélységben a Balti-tenger alatt építettek 
meg egy hulladéktárolót (SFR). A létesítmény 1988 óta 
üzemel. Az atomerőművek üzemeltetéséből eredő összes kis 
és közepes aktivitású, rövid élettartamú hulladékot itt he
lyezik el, ugyanígy az orvosi alkalmazásokból, az iparból és 
kutatásból eredő radioaktív hulladékot is. A hulladék aktivi
tása az idő függvényében csökken, és 500 év múlva a meg
maradó aktivitás nem jelent nagyobb veszélyt, mint a befo
gadó kőzet természetes háttérsugárzása. Mivel a hulladékot 
műszaki és természetes gátak közé helyezik, továbbá mivel 
a tárolót lényegében stagnáló talajvíz veszi körül, a tárolt 
hulladék a környezetre semmilyen módon nem hat. A táro
lóban négy kamrát és egy silót alakítottak ki a különböző tí
pusú hulladékok elhelyezésére. A tárolótérhez két alagút ve
zet a külszínről. Az egyik a konténerek beszállítására, míg a 
másik a személyzet szállítására szolgál, és ez használható 
az SFR későbbi bővítésére is. A közepes aktivitású hulladé
kokat — elsősorban a reaktor vizének tisztítására használt 
és a tárolóba történő szállítást megelőzően megszilárdított 
szűrőgyantákat — 25 m átmérőjű és 50 m magas betonsiló
ban helyezik el, melyet egy hengeres sziklakamrában alakí
tottak ki. A siló és a kőzet közti teret bentonitos agyaggal 
töltötték ki, amely szigetelőként funkcionál a vízáramlással 
szemben. A silón belül a hulladékot függőleges aknákban 
helyezik el, melyeket utólag betonnal töltenek ki. A kisebb 
védelmet igénylő alacsonyabb aktivitású hulladékokat 160 m 
hosszú sziklakamrákban helyezik el. A tároló jelenlegi ka
pacitása 60 000 m3, melyből idáig 25 000 m3 használtak fel 
hulladék elhelyezésére. További 30 000 m3 kapacitást alakí
tanak ki majd a második fázisban. A harmadik fázisban pe
dig a leszerelési hulladék elhelyezéséhez szükséges további 
100 000 m3 tárolóteret építik ki.

Finnországban a TVO energiatermelő vállalat 1992 óta 
Olkiluoto-ban üzemelteti a kis és közepes aktivitású hulladé
kok tárolóját (VLJ). A VLJ alig 1 km-re van az atomerőmű
től. A kis és a közepes aktivitású hulladékokat betonfalú si
lókban helyezik el, melyeket a kristályos alapkőzetben ké
peztek ki a felszíntől 70- 1Ó0 m mélységben. A silós elhelye
zésre azért esett a választás, mert a nagyobb törések mere
dek dőlésűek, s így a kedvező kőzettömeg kiterjedése függő
leges irányban nagyobb, mint vízszintesen. A tárolót 40 év 
üzemeltetési hulladékának befogadására tervezték, ami 
40 000 db 200 1-es hordót jelent. Az üzemeltetés befejezté
vel az alagutakat és az aknát tökéletesen lezárják, ezt köve
tően nincs szükség a tároló ellenőrzésére. A hulladék szilár

dított formája, az acélhordók, a betonkonténerek, a vasbe
ton silók, a tömedékanyag, a lőtt beton és a szilárd kőzet al
kotja a védelmi gátrendszert. A biztonságot az sem veszé
lyeztetné, ha valamelyik gát meghibásodna: a többi gát is 
elegendő a biztonság garantálására. A tároló kialakítása le
hetővé teszi a bővítést az atomerőmű felszámolásából ere
dő hulladék befogadására.

Az IVÓ cég egy hasonló létesítményt épített a Loviisa 
erőmű telephelye közelében. A tárolót 1998-ban nyitották 
meg. A befogadó kőzet prekambrium korú rapakivi gránit, 
amelynek kora kb. 1640 millió év. A földtani vizsgálatok so
rán 15 magfúrást mélyítettek egyenként 150-240 mélységig, 
és geológiai, geofizikai, geokémiai és kőzetmechanikai vizs
gálatokat végeztek. A tárolót két, lapos dőlésű törészóna 
között egy ép kőzettömegben, vízszintes vágatokban alakí
tották ki, stagnáló mélységi sós vizű környezetben. A terve
zés alapját az elhelyezendő hulladéktömeg és a telephely 
földtani, hidrogeológiai feltételei képezték. Megteremtették 
a tároló későbbi bővítésének lehetőségét az erőmű felszá
molásából származó hulladékok elhelyezésére. A létesítmény 
110 m mélységben van, ez mind földtani, mind a mélységi 
vizek áramlása szempontjából optimális. A föld alatti léte
sítmény három szakaszban épül ki. Az első fázisban csak 
egyetlen, a hulladék elhelyezésére szolgáló vágat és a kiszol
gáló rendszerek épültek meg. A második szakaszban — 
2000 körül — készül el a másik vágat és a szilárdított hulla
dékok befogadására szolgáló kamrák. A harmadik fázis 
2020 után valósul meg, amikor az erőművet leállítják, és' 
megkezdődik a leszerelés.

Norvégiában a Himdalen létesítmény 1999-ben kezdte 
meg működését a kis és közepes aktivitású hulladékok táro
lására. 4 kamrát építettek az 50 m vastagságú fedőkőzet alatt.

Németország úgy döntött, hogy minden fajta radioaktív 
hulladékot, beleértve a rövid élettartamú kis és közepes ak
tivitású hulladékot is, mély geológiai formációkban helyez
nek el. 1967 és 1978 között az Asse sóbányában helyeztek el 
kis aktivitású hulladékot egy demonstrációs projekt kereté
ben. Később Morsleben mellett egy felhagyott kálisó- és kő
sóbányában (sódómban) alakítottak ki mélységi tárolót a 
rövid élettartamú, kis és közepes aktivitású hulladéknak. Ez 
1981 és 1998 között fogadott hulladékot. Mindkét létesít
mény 500 m-nél mélyebben van. Németországban jelenleg 
is tart a Konrad tároló — mely egy felhagyott vasércbánya 
1000 m mélységben — engedélyezése a rövid élettartamú, 
nem hőtermelő hulladékok elhelyezésére.

Az USA-ban 1999-ben engedélyezték a katonai progra
mokból származó hulladékok tárolását az új-mexikói 
Carlsbad-ban létesülő WIPP tárolóban. Az itt elhelyezendő 
hulladékok jelentős mennyiségű hosszú élettartamú radio- 
izótopokat tartalmaznak. A hulladékcsomagokat 650 m mély
ségben kialakított kamrákban helyezik el eredeti település
ben lévő kősóösszletben. 1999 márciusában fogadták az el
ső szállítmányt. Ez a világ első mélységi tárolója, melyet ki
mondottan hosszú élettartamú, kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok számára építettek.

A fentiek alapján elmondható, hogy a radioaktív hulla
dékok végleges elhelyezése felszín alatti tárolókban már be



vezetett technológia, ami közvetlen bizonyíték arra, hogy 
az ilyen projektek megvalósíthatók.

Svájcban az a szándék, hogy a rövid élettartamú hulla
dékokat föld alatt, vízszintes vágatokkal megközelíthető kam
rákban helyezik el. Mivel Svájcban nagy a népsűrűség, és 
szigorúak a tárolás jogi követelményei, nincs elegendő 
nagyságú gyéren lakott terület felszín közeli létesítmény 
kialakítására, amely elsősorban műszaki gátakra hagyatkoz
na. A Wellenberg-nél tervezett geológiai tárolót csak rövid 
élettartamú, kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
elhelyezésére szánják. A hosszú élettartamú izotópok mennyi
sége egy biztonsági határérték alatt kell, hogy legyen. Ezt a 
határértéket telephely-specifikus biztonsági elemzéssel álla
pítják meg. A föld alatti tárolónak felügyeleti intézkedések 
nélkül is biztosítania kell a hosszú távú biztonságot. Bizo
nyos ellenőrzést terveznek mindaddig, amíg a közlekedő 
alagút nyitva marad. Ez az ellenőrzés lehetővé teszi annak 
a döntésnek a meghozatalát, hogy a jövőben folytassák-e a 
megfigyelést, vagy eltömedékeljék és lezárják-e az alagutat. 
Bár a javasolt telephelyet korábban kanton szintű népszava
záson elvetették, most azon fáradoznak, hogy a javaslatot mó
dosított tervvel és létesítési folyamattal újra előterjesszék.

7. A magyar megközelítésmód

A tervezett új tároló az atomerőműből származó kis és 
közepes aktivitású hulladék befogadására készül. A létesít
mény Üveghután gránit formációban, egy domb alatt léte
sülne. A műszaki gátak rendszerének elemei a hulladékot 
szilárdító mátrix (cement), a csomagolásra szolgáló konté
ner, a tömedékelő beton és az üregek falazata. A tároló hosz- 
szú távú biztonságát a műszaki gátak és a lassú vízmozgás
sal jellemezhető gránitos környezet biztosítaná. A tervezett 
nagy mennyiségű cement gondoskodik a lúgos kémhatásról 
a tároló kamrák környezetében. Ilyen kémiai viszonyok kö
zött nagyon jó a radioizotópok mozgásának késleltetése 
(retenciója), ami lehetővé teszi, hogy a rövid élettartamú 
izotópok még a tárolón belül lebomoljanak. A hosszú élet
tartamú izotópok, amelyek korlátozott mennyiségben van
nak jelen a hulladékban, csak igen lassan szabadulhatnak 
ki. A geoszféra szerepe elsősorban az, hogy igen alacsony 
vízáramot enged a tárolón keresztül, és ennek következté
ben a műszaki gátak megfelelően működnek. A fedő réteg 
megvédi a tárolót a szándékolatlan behatolások és az egyéb 
felszíni hatások ellen.

Ami a választott koncepció helyességét illeti, arra vo
natkozóan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakér
tői csoportja (WATRP) által az üveghutai tároló telephelyé
nek kiválasztása kapcsán végzett felülvizsgálati jelentésé
ben megfogalmazottak a mértékadók: „Számos országban 
elfogadott szemlélet az, hogy a rövid felezési idejű, kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékok képviselte veszé
lyek ellen a lakosság megfelelő védelmét felszíni tárolóval is 
biztosítani lehet. Az ilyen hulladékok jól megválasztott és 
jól megtervezett föld alatti tárolókban való elhelyezése 
azonban további védelmet nyújt akár emberi tevékenység

ből adódó (pl. repülőgép-baleset, szabotázsakció), akár ter
mészeti eredetű (pl. szélsőséges időjárási körülmények) fel
színi veszélyekkel szemben. Üveghuta esetében további 
előny, hogy a víz beszivárgása csökken azáltal, hogy a terve
zett tároló fölötti hegyoldalakról a felszíni csapadékvíz a 
völgyekbe kerül, és így a felszín alatti vizek szivárgási ideje 
a tárolótól a bioszféráig jelentősen megnő. A föld alatti 
szerkezetek a földrengésekre is eredendően kevésbé érzéke
nyek. A csoport ezért egyetért azzal a magyar szemlélet- 
móddal, hogy a végleges hulladéktárolót föld alatt alakítják 
ki, mivel a jól megtervezett föld alatti tároló nagyobb mér
tékű védelmet nyújt a lakosságnak, mint a hasonló felszíni 
létesítmény” (WATRP 2000).

A WATRP szakértői csoport szerint az eddig elvégzett 
munka műszaki és tudományos színvonala igen magas. A 
következtetésekre objektív és racionális érvelések során ju
tottak el a programban résztvevők. A tervezett létesítmény 
telephelyének kiválasztásakor szem előtt tartott követelmé
nyek átfogóak, és figyelemmel vannak mind a környezetvé
delemmel, mind pedig a hosszú távú biztonsággal kapcso
latos fontos tényezőkre. Az üveghutai telephely kiválasztá
sa a projekt jelenlegi szakaszának megfelelő információszint 
alapján történt. Hatékony és nyílt kommunikációs progra
mot valósítottak meg. A munkát dokumentáló jelentések 
azonban többnyire csak a szakemberek számára érthetőek. 
Mivel a főbb megállapításokat a szélesebb közönségnek is 
be kell mutatni, célszerű a jelentéseket közérthető formá
ban is hozzáférhetővé tenni.

A telephely földtani állapotára vonatkozó eddigi infor
mációk alapján az Üveghutánál várható kőzettömeg jelle
gét figyelembe véve „a menet közbeni tervezés” megközelí
tési mód alkalmazását javasolja a szakértői csoport, amikor 
is a végleges tároló terveit a földtani körülményekhez igazít
ják. Bizonyos mértékű tisztázásra szorul a tervezési kon
cepció és a tervezésnél alkalmazott mérnöki gátak rend
szere. A tároló tervezése során nagyobb rugalmasságra van 
szükség, s a teljes rendszer biztonságát a mérnöki és termé
szetes gátak együttesére alapozva kell elérni.

A csoport ajánlásai szerint a biztonsági elemzést, mely 
korai, korlátozott geológiai kutatási eredményekre épült, 
aktualizálni kell. Szükség van egy összegző biztonsági elem
zésre, mely figyelembe veszi a rendelkezésre álló telephelyi 
és elvi tervezési ismereteket, valamint a lehetséges forgató- 
könyvek szélesebb spektrumát. Ez az összegző biztonsági 
elemzés kell, hogy képezze a telephelyjellemzés folytatásá
nak alapját.

A tapasztalatokat figyelembe véve az egyik legfonto
sabb következtetés az, hogy fokozatosan, lépésről lépésre 
haladva, módszeres eljárással kell kiépíteni a kapcsolatot és 
az együttműködést a hatóságok és a létesítők között, mely
nek során azonos értelmezés jöhet létre a tároló hosszú 
távú biztonságának megítélésében. Ez a folyamat lehetővé 
teszi a hatósági kritériumok megfelelő értelmezését, és elér
hető, hogy az engedélyezési folyamat korai szakaszában az 
álláspontok közeledjenek egymáshoz.

Egy felszín alatti tároló megépítése hosszú évekig tart. 
A hosszú időbeli keretek miatt különös jelentősége van a



minőségbiztosításnak és a tervezésre, ill. az adatgyűjtésre 
vonatkozó, döntések dokumentálásának. Mivel az adatgyűj- 
téssef foglalkozó személyzet és a döntéshozók jelentős ré
sze nem biztos, hogy rendelkezésre áll az engedélyezés ide
jén, szükség van arra, hogy kellő minőségbiztosítási progra
mot tartsanak fenn, és létrehozzák a fontos döntések 
dokumentálásának eszközeit.

Mivel a hazai programban a hosszan tartó telephely

kiválasztási és alkalmasság-igazolási folyamat nagy része még 
hátra van, számos tisztázandó kérdés maradt. Ezeket a kér
déseket a program következő fázisaiban kell megválaszolni. 
Ezen nyitott kérdések ellenére, az eddigi vizsgálatok pozitív 
következtetések levonására vezettek a vizsgált terület alkal
masságát illetően. A jelenlegi tudásanyag alapján joggal felté
telezhető — amit további vizsgálatokkal igazolni kell —, hogy 
Üveghután egy biztonságos felszín alatti tároló építhető.


