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A radioaktív hulladékok elhelyezése szempontjából igen fontos kérdés a létesítendő telephely tektonikai stabilitása. Az Üveghuta kör
nyékéről rendelkezésünkre álló szerkezeti, neotektoníkai adatok azt mutatják, hogy bár a terület folyamatosan emelkedik, az a tény, hogy 
az utolsó lényeges elmozdulást eredményező vetők 27 000 évnél idősebbek, s távolságuk a telephelytől több mint 5 km, nem teszi tekto
nikai szempontból kockázatossá a területválasztást.

1. Bevezetés

A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése szem
pontjából rendkívüli jelentősége van a kiválasztandó telep
hely szerkezeti viszonyainak. A befogadó kőzet szerkezeti 
állapota — amellett, hogy a kialakítandó tároló létesítésé
nek műszaki feltételeit befolyásolja — meghatározza a víz
vezető képességet, illetve a vízáramlási viszonyokat; a fedő 
képződményekre vonatkozó szerkezeti adatok vizsgálatával 
a deformációt eredményező szerkezeti hatások mértékére, 
irányára és nem utolsó sorban korára következtethetünk. A 
gránit mint befogadó kőzet szerkezetével foglalkozó tanul
mányok (Z ilahi-Sebess, Szongoth 2000, Dudko 2000, 
Maros, Palotás 2000a, Maros, Palotás 2000b) részlete
sen ismertetik a mélyfúrási és terepi adatok alapján az alap- 
hegységi szerkezeti jelenségekre vonatkozó ismereteket. A 
fedőképződmények rétegtani (Koloszár et al. 2000) és 
fejlődéstörténeti (Marsi 2000) jellemzése megbízható alap 
a bennük észlelhető szerkezeti jelenségek jelentőségének 
meghatározásához.

A tervezett tároló biztonságos kialakításának egyik fon
tos tényezője a terület tektonikai stabilitása. Akkor tekint
hetjük a területet stabilnak, ha a tároló működésének ideje 
alatt — ami az érvényes 62/1997 IKIM rendelet értelmében 
600 évre tehető — a területet nem éri olyan szerkezeti hatás, 
amely a kutatás, a biztonsági elemzés, a tervezés és kivitele
zés során megismert, illetve figyelembe vett kőzetállapotot, 
áramlási viszonyokat, stabilitást lényegesen megváltoztatja. 
Mivel nincsen olyan módszer, amely lehetővé tenné a jövő
beli folyamatok előrejelzését, kénytelenek vagyunk a múlt
ban lejátszódott folyamatok természetéből, időrendiségé
ből, gyakoriságából és mértékéből bizonyos valószínűséggel 
következtetni a közeljövőben várható folyamatokra és ese
ményekre. A terület földtani felépítéséből adódóan a közel
jövő eseményeire a földtörténeti közelmúlt eseményeiből kö
vetkeztethetünk. Ezen események nyomait a fiatal (harmad- és 
negyedidőszaki) képződmények rétegsorrendje, ősföldrajzi

és fáciesviszonyai, valamint a terület morfológiája őrzi. Ezek 
elemzése, illetve a jelenleg zajló tektonikai folyamatok — a 
neotektonika — vizsgálata ad választ arra a kérdésre, hogy 
egy adott terület tektonikailag stabilnak tekinthető-e. Jelen 
dolgozatomban elsősorban a negyedidőszaki képződmé
nyek szerkezeti elemzésével foglalkozom, s csak annyiban 
térek ki az idősebb képződmények tektonikájára, amennyi
re az a jelenkori folyamatok megértéséhez szükséges.

2. A korábbi neotektoníkai vizsgálatok összefoglalása

A neotektoníkai vizsgálatoknak jelentős múltja van Dél- 
Dunántúl földtani kutatásában. E vizsgálatok szinte minde
gyikének sajátja, hogy elsősorban morfológiai jelenségekre, 
fúrási és szerkesztett szelvényekből kiolvasható adatokra a- 
lapoz; igen kevés a konkrét, terepi észleléseken, méréseken, 
megfigyeléseken nyugvó adat, s még kevesebb a ténylegesen 
észlelt fiatal elmozdulások száma.

A dél-dunántúli neotektoníkai vizsgálatok mintegy nyolc 
évtizedre visszatekintő eredményeit foglalta össze és rend
szerezte Gerner (1993). Munkájában a korábbi szerzők 
műveit elemezve megállapította, hogy a témában a magyar 
földtani szakirodalomban megjelent publikációk három kü
lönböző neotektoníkai modell köré csoportosíthatók.

Az egyik modell a terület fiatal tektonikáját elsősorban 
normálvetőkkel, vertikális elmozdulásokkal és táblás bille
nősekkel írja le. Ez a modell az É-D-i irányú, illetve K felé 
haladva ÉNy-DK-i irányúvá váló ún. keresztvölgyek kiala
kulását a kora-, a Balaton vonalával párhuzamos (hosszanti) 
irányú völgyek keletkezését a későpleisztocénbe helyezi. E 
modellt képviseli területünkön Á d á m  (1964) munkája, aki 
a Szekszárdi-dombság fiatal fejlődéstörténetében jelentős 
szerepet tulajdonít a Mecsekalja-vonallal párhuzamos (hosz- 
szanti) töréseknek, s véleménye szerint az ezzel szöget bezá
ró, K-Ny-i, illetve É-D-i és ÉÉK-DDNy-i irányú vetők is to
vább darabolták a pleisztocén képződményekből álló táblá-



kát (/. ábra). A löszben települő „vályogszalagok” elvetése
iből azt állapítja meg, hogy a legfiatalabb vörösagyag-szintet 
a törések már nem érték.

A másik modell szerint a fiatal képződmények szerke
zetalakulásában elsősorban a gyűrődéses elemek játszottak 
szerepet. A főként Pávai Vájná (1917, 1926) nevéhez fűző
dő modell hívei a fiatal szerkezeti mozgásokat elsősorban 
több ezer dőlésadatra alapozott dunántúli mérésekből ki
szerkesztett redőkben, antiklinálisokban, boltozatokban lát
ják megjelenni. A gyűrődések okaként a hegységek lesüllye
dése által okozott nyomást jelölik meg, s ezeket a mozgáso
kat a miocén közepétől napjainkig tartónak tekintik. A ku
tatási területre vonatkozóan némileg ehhez a modellhez kö
zelít Moldvay (1964), aki szerkezetfejlődési elméletét rész
letesebben ismerteti a pécsi 1:200 000-es földtani térkép ma
gyarázójában (Forgó et al. 1966) melynek 30. ábráján a 
Mecseket körülvevő szerkezeti domborulatokat tüntet fel 
(2. ábra), s megállapítja, hogy a mozgások főleg a középső- 
és későpleisztocén között voltak jelentősek, de még a würm 
végén vagy után is kiújultak.

A harmadik modell szerint a Dél-Dunántúl szerkezet
földtani felépítése egy DK-ÉNy-i irányú horizontális erőha
tás következményeként alakult ki. Ez az erőhatás eredmé
nyezte részben a hegységek (esetünkben a Mecsek) kiemel
kedését és mindkét irányban (É-ra, illetve D-re) az előtéri 
üledékekre történő felpikkelyeződését. A pikkelyeződéssel 
egyidejűleg az aljzatban a kompresszió hatására aszimmet
rikus ékek tolódtak ki lapos feltolódási síkok és horizontális 
eltolódások mentén. E jelenségek Mecsek hegységi, illetve 
DK-dunántúli megnyilvánulásait részletesen elemezte Wein 
(1967), s számos elemével foglalkozott N émedi Varga (1983).

A három szerkezeti modell közül az első, elsősorban tö
résekre alapozott modell jól összhangba hozható a morfo
lógiai elemekkel, de a völgyek tektonikai meghatározottsá
gára vonatkozó döntő földtani bizonyítékok hiányoznak. A 
második, elsősorban gyűrődéses elemekkel dolgozó modell 
a legkevésbé elfogadott; ellenzői szerint a legtöbb, gyűrő
désként leírt szerkezet települt boltozat vagy az aljzat verti
kális mozgása következtében létrejött szerkezet. A legin
kább elfogadottnak tekintett modell mindkét másik modell 
elemeiből tartalmaz valamennyit; ugyanakkor a kompresz- 
szióval magyarázott jelenségek egy része más hatások kö
vetkezményeként is felfogható.

Összefoglalóan meg lehet állapítani, hogy a mai földta
ni és morfológiai kép kialakulásában szerepet játszó szerke
zeti folyamatok mechanizmusára vonatkozó magyarázatok 
eltérőek ugyan, azonban az egyes folyamatok korára nézve 
kevesebb a bizonytalanság. Arra a kérdésre viszont, hogy a 
földtörténet legfiatalabb időszakaiban milyen mozgások 
játszódtak le, a korábbi irodalomban kevés adatot találunk. 
A szerzők többsége megelégedett a „fiatal mozgások” meg
jelöléssel vagy a „pannon utáni” korbesorolással; ez azon
ban a jelenkori mozgások megítélése szempontjából kevés.

3. Neotektonikai vizsgálatok a 80-as, 90-es években

Az utóbbi két évtizedben a területen folyó földtani kuta
tások pontosították ugyan a szerkezeti képet, azonban ma 
is jelentős bizonytalanság van a negyedidőszaki szerkezeti 
mozgások jelentőségének megítélésében.

A terület jelenkori stabilitásának kérdése először a ter
vezett ófalui izotóptemetővel kapcsolatban elvégzett földta
ni kutatások kapcsán merült fel élesen. A kutatásról készült 
zárójelentés (Juhász 1989) érdemben nem foglalt állást a 
mórágyi gránitterület fiatal tektonikáját illetően, s ennek 
kapcsán jelentős bírálatok is érték az elvégzett munkála
tokat. Az ugyanebben az időszakban, a Földtani Intézetben 
végzett, távérzékelési és terepi módszerek együttes alkalma
zásával lefolytatott vizsgálat (Síkhegyi et al. 1988) kiter
jedt egyrészt a távérzékeléssel kijelölhető lineamensek tek
tonikai értékelésére, másrészt a pleisztocén képződmények
ben észlelhető litoklázisok elemzésére is. Az űrfelvételek és 
légifényképek szerkezeti szempontú kiértékeléséből, a mért 
nagyszámú szerkezeti élem (vető, feltolódás, boltozattengely, 
litoklázis) feldolgozásából a szerzők az alábbi következte
tést vonták le a Mórágyi-rög fiatal szerkezetalakulásáról: „A 
román fázisban (< 1,8 millió év) alakult ki a hegység jelenle
gi morfológiáját megszabó fő törésvonalrendszer, amelynek 
jelentős része korábban kialakult szerkezeti elemek felújulá- 
sával jött létre. Ezek legnagyobb része vető, néhány 10, ese
tenként 100-200 m-es elmozdulásokkal. A fő irányok ÉÉNy- 
DDK-iek, helyenként erre közel merőlegesek. A térület leg
fiatalabb szerkezeti mozgásai még a pleisztocén löszöket is 
érték, koruk tehát 100 000 évnél kevesebb. A pleisztocénben 
is működő szerkezeti vonalak nagy része a korábban kiala
kult vetők felújulása, néhány helyen oldaleltolódások is 
megfigyelhetők (Goldgrund D-i vége).”

A mért litoklázisok közül 45 db a pleisztocén képződ
ményből (löszből) származó adat, amelyek összesítéséből 
(3. ábra) jól látható, hogy a pleisztocénben határozott adat
sűrűsödés nem látszik, a litoklázisirányok jelentősen szór
nak. Az egyetlen, elmozdulási nyomokat is hordozó vetősí
kon közel vízszintes mozgásnyomok is észlelhetők voltak, 
ezek tektonikus eredete azonban nem biztos. A mért szer
kezeti irányok egy része összhangban van ugyan a területen 
korábban végzett vizsgálatok eredményeivel (Ádám 1964), 
azonban a vizsgálatok hátránya, hogy egységes egészként 
kezelték a löszt, s így ezeknek a litoklázisoknak, elmozdulá
soknak a finomabb tagolás szerinti korbesorolása nem old
ható meg; így az sem látható, hogy a különböző korú lö
szök esetében van-e valamilyen adatsűrűsödés.

Ugyanebben az időszakban mélyült le a tervezett ófalui 
izotóptemető helyén az Ófalu-4 földtani alapfúrás, amely
nek részletes vizsgálata a Földtani Intézetben készült el 
(C hikán et al. 1989), s amelynek rétegsorában az alsóple
isztocénbe sorolt képződményekben több, változatos dőlés
szögű, többnyire függőleges csúszási karcokat mutató litok- 
lázist mértünk, ugyanakkor a felsőpleisztocénbe sorolt lösz- 
összletben egyetlen hasonló síkot sem lehetett megfigyelni. 
Az izotóptemető előkészítő munkálatai során lemélyített 
számos talajmechanikai és vízmegfigyelő fúrás eredményei-



vei való összehasonlítás során (C hikán 1989) megállapítot
tuk, hogy az azokban megfigyelt kevés szerkezeti adat kö
zött van olyan, amely az alapfúrásban észleltekkel összevet
hető, s ennek alapján egy, a területen áthúzódó közel É-D-i 
csapású szerkezeti vonal jelenlétét tételeztük fel, amely azon
ban a fiatalabb löszképződményeket már nem érinti. E szer
kezeti vonaltól nyugatra a lösz-összlet vastagsága jelentősen 
megváltozik. A löszképződményekre vonatkozó, az utóbbi 
években lefolytatott vizsgálataink során (Koloszár et al.
2000) újraértékelt rétegtani beosztás szerint a szerkezeti 
mozgásokkal még érintett képződmények a Tengelici Formá
cióba, a felette települő képződmények az Idős löszsorozat 
alsó részébe tartoznak; mivel az utóbbiakban a kutatási te
rületen belül sehol sem észleltünk szerkezeti mozgásra uta
ló nyomokat, arra következtethetünk, hogy e szerkezeti moz
gások kora mindenképpen több 1,2 millió évnél.

A kilencvenes években a figyelem ismét a terület felé 
fordult a kis és közepes radioaktivitású erőművi hulladékok 
végleges elhelyezésére irányuló kutatások beindulása nyo
mán (Bállá et al. 1998). A munkálatok során a földtani 
felvétel és a fúrások lemélyítése mellett részletes vizsgála
tok indultak meg a terület földtani fejlődéstörténetének, 
szerkezeti viszonyainak, jelenkori folyamatainak megisme
rése érdekében. A lemélyített 27 üveghutai és mórágyi fúrás 
összesen 754,6 m vastagságban harántolt a későpannóniai- 
nál fiatalabb üledékes fedőképződményt. Ebben a jelentős 
vastagságú, a pleisztocén képződmények minden rétegtani 
szintjét tartalmazó rétegsorban egyetlen egy szerkezeti ere
detű jelenséget (vetőt, csúszási síkot, litoklázist) sem talál
tunk. Bármennyire is pontszerűek a fúrási adatok, s így tu
lajdonképpen esetleges, hogy a (korábbi terepi tapasztala
tok alapján) többnyire meredek, függőleges közeli, negyedi
dőszaki vetősíkok közül bármelyiket eltaláljuk egy fúrással, 
mégis elgondolkodtató, hogy az ófalui kutatási területen si
került ilyen síkokat harántolni, vagyis: amennyiben a kuta
tási területen lennének ilyen szerkezeti elemek, nagy való
színűséggel meg kellett volna őket legalább néhány fúrás
ban találni.

A fúrásos kutatással egyidejűleg elvégeztük a terület egy 
részéről készült színes légi felvételek földtani kiértékelését 
is (Síkhegyi 1998). Ezek a légifelvételek Bátaapáti és Mó
rágy környékéről készültek, az ófalui telephely területére a 
fényképezés nem terjedt ki. A légifénykép-értékelés nagy
ban hozzájárult a területen található pleisztocén és holocén 
földtani képződmények elkülönítéséhez, a negyedidőszaki 
képződmények genetikájának meghatározásához, s a jelen
kori felszínalakító folyamatok hatásainak tanulmányozásá
hoz. E hatások közül a legszembetűnőbbnek a lejtő menti 
mozgások bizonyultak, s igen jól elváltak egymástól a denu- 
dációs és akkumulációs területek. Tektonikai hatások nyo
mait a légifénykép-értékelés nem mutatta ki.

A fúrások rétegsorainak elemzése, a földtani térkép meg
szerkesztése során készített földtani szelvényeink (Marsi 
2000) több esetben azt jelzik, hogy a pleisztocén folyamán 
jelentős szerkezeti mozgás zajlott le a területen a Fiatal lösz
sorozat lerakódása előtt (4. ábra).

Mind az ófalui tervezett hulladéklerakó, mind az üveg

hutai telephely kutatása során felmerült a Mecsekalja-vonal- 
nak, a Mecsek mezozoos tömbjét és a granitoidokat elvá
lasztó szerkezeti zónának a közelsége, mint a lerakó bizton
ságát veszélyeztető tényező. A Délkelet-Dunántúl tektoni
kájával, szerkezetével foglalkozó szerzők többsége ugyanis 
egyetért abban, hogy a Mecsekalja-vonal jelentős, régi szer
kezeti zóna, amely a földtörténet során számos alkalommal 
felújult. A legfiatalabb felújulást a későpannóniai utánra 
teszik, mivel Pécs város területén a pannóniai képződmé
nyek is részt vettek a zóna mentén lezajlott mozgásokban 
(Hámor 1970, Kleb 1973). Az azonban a térképezési eredmé
nyekből egyértelműen megállapítható, hogy a Mecsekalja- 
zóna jellege kelet felé haladva fokozatosan megváltozik, s 
Ófalutól K-re már rátelepülnek a pannóniai képződmények. 
Ez a momentum egyértelműen megkérdőjelezi ugyan a 
Mecsekalja-zóna fiatal (pannóniai utáni) működését, azon
ban a kétségek eloszlatása céljából a zóna menti jelenkori 
mozgásokat folyamatosan ellenőrizzük. Ezt a munkát 1997 
óta a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizi
kai Kutató Intézete végzi a Mecsekalja-vonalat harántoló 
szelvény menti folyamatos geodéziai mérésekkel (M entes 
1999); jelenleg a három éve folyó vizsgálatsorból az látszik, 
hogy számottevő mozgás e vonal mentén nem történt (5. 
ábra).

A tervezett radioaktív hulladéktároló tektonikai veszé
lyeztetettségének vizsgálata céljából végeztek elemzést 
Horváth és munkatársai (1997) a Dunán végrehajtott spe
ciális szeizmikus szelvényezés alapján. Részletesen elemzik 
a hegység tektonikájáról korábban megjelent munkákat, s 
saját megfigyelésekkel is alátámasztva keresnek bizonyíté
kokat a negyedidőszakban is folytatódó szerkezeti mozgá
sokra. A Dunán végzett szeizmikus mérések célja az volt, 
hogy megállapítsa, hol metszi át a folyót a Mecsekalja-zóna 
folytatása, s hogy a szeizmikus szelvényeken kimutatható 
szerkezeti elemek milyen korúak.

A mintegy 30 km hosszúságú szeizmikus méréssorozat 
nagyjelentőségű és értékes adatsora a terület tektonikai fel
építésének. A közölt szelvényekből megállapítható, hogy a 
mért Duna-szakasz aljzatában nagyszámú szerkezeti elem 
mutatható ki, ezek jelentős része a Pannóniáinál idősebb. A 
teljes szelvényhosszon mindössze három olyan szerkezeti 
elem látható, amely a pannóniai képződményeket is elveti, 
azaz kialakulása a pannóniai utánra tehető. Ezek közül a 
Duna-XII/96 szelvény 7700 és 8050 CDP közötti szakasza 
a legérdekesebb (6. ábra). Itt az értelmezett szelvényen egy 
virágszerkezet látható, melynek legdélebbi ága a negyedidő
szaki képződmények alját is elveti. Ezt a szerkezetet tekin
tik a szerzők a Mecsekalja-zóna keleti folytatásának. A to
vábbi szelvények vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 
Paks és Baja közötti Duna-szakaszon ez az egyetlen jelen
tős szerkezeti elem. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
Mecsekalja-zóna felszínen nyomon követhető szakasza Ny 
felől csak Erdősmecskéig mutat neotektonikus vonásokat, 
mivel innentől kezdve a pannóniai képződmények a földta
ni térképezés tanúsága szerint már rátelepülnek (H etényi 
et al. 1982). A kristályos alaphegység felszíni kibúvásaitól 
K-re pedig a dunai szelvény az egyetlen olyan adat, amely



ben a harmadidőszaki képződmények részt vesznek szerke
zeti mozgásokban. Ez a jelentős, mintegy 20-25 km-es tá
volság kétségessé teszi azt, hogy valóban ugyanarról a szer
kezetről van-e szó. Az, hogy ugyanaz a szerkezeti elem a 
kvarter képződmények szempontjából normál vetőként, 
míg a kainozoos képződmények szempontjából feltolódás
ként értelmezhető, még magyarázható a szerkezeti elem fel- 
újulásával, de tovább növeli a kétségeket, hogy a szelvény
ben feltüntetett szerkezeti elemek a szelvényeket is ábrázo
ló térképmellékleten ellenkező vergenciájú elemekként sze
repelnek. A szerkezet korára vonatkozó következtetés (ké- 
sőpannóniai utáni) helytálló, azonban a legdélibb vetőnek 
a kvarter talpra gyakorolt hatása nem meggyőző, s a tényle
ges korra való következtetést megnehezíti, hogy nem tud
juk, ez a kvarter talp milyen korú. Ennek következtében a 
tektonikus aktivitásról csak azt állapíthatjuk meg, hogy 6 
millió évnél fiatalabb mozgások zajlottak a területen, de 
hogy 2,4 millió évnél (tehát a pleisztocén kezdeténél fiata
labbak) zajlottak-e, azt nem tudjuk.

Az eddigiekben összefoglalt neotektonikai vizsgálatok, 
publikációk számos olyan adatot és információt tartalmaz
nak, amelyek a terület negyedidőszaki tektonikai aktivitását 
bizonyítják. A S ík h e g y i  et al. (1988) és C h ik á n  (1989) ál
tal közölt vetők, illetve kőzetrések a legközvetlenebb tek
tonikai észlelések. Hasonlóan közvetlen, bár kissé bizonyta
lannak tűnő adat a dunai szeizmikus mérések kiértékelésé
ből származó, a kvartért levető szerkezeti vonal ( H o r v á t h  

et al. 1997). A kvarter képződmények vastagságváltozásai, 
mint az Ófalu-4 fúrás környezetében ( C h ik á n  1989), vagy 
a szelvényekben ( M a r s i 2000) jelentkező jelentős szint- és 
kifejlődési különbségek ( M a r s i 2000) közvetve szintén a 
terület negyedidőszaki mozgékonyságát mutatják. Ugyan
csak negyedidőszaki mozgásokra lehet következtetni szá
mos, a geomorfológiai kutatások által szolgáltatott infor
mációból: a terület folyamatos kvarterbeli emelkedését bi
zonyítják a saját teraszaikba mélyen bevágódó patakok, a 
hátráló völgyek, a lejtő menti intenzív anyagvándorlások. A 
folyamatos emelkedés azonban különböző mértékű: egyes 
területek gyorsabban, mások lassabban emelkednek, s a kü
lönböző sebességgel mozgó blokkok határait nagy valószí
nűséggel a negyedidőszak előtt kialakult szerkezeti vonalak 
adják, amelyeknek felújulása nem viharos gyorsasággal zaj
lik le, hanem ezek mentén mozdulnak el egymáshoz képest 
az egyes területek.

5. A negyedidőszaki tektonikai jelenségek kora

A terület tektonikai stabilitását az határozza meg, hogy 
jelenleg mennyire aktívak a szerkezeti jelenségek. Ha meg
vizsgáljuk, milyen konkrét adataink vannak a mozgások 
korát illetően, a helyzet megnyugtatónak látszik: jelentős el
mozdulást, vetődést okozó szerkezeti mozgásra utaló utol
só adatunk a Szekszárdi-dombvidéken végzett vizsgálatok 
( Á d á m  1964) szerint a Würm II és Würm III közötti idő
ből, azaz mintegy 27 000 évvel ezelőttről van. A többi ész
lelt szerkezet ennél idősebb, illetve bizonytalan korú. Az 
egyik legutolsó nagyobb szerkezeti változás az idős és fiatal 
lösz-összlet lerakódása között, mintegy 1,2 millió évvel eze
lőtt játszódott le; ennek nyomait találtuk meg az Ófalu-4 
fúrás rétegsorában, ennél fiatalabb, mintegy 280 000 éves 
mozgás nyomai mutatkoznak meg a Mórágyi-rög É-i előte
rét — a telephelytől É-ra 4-5 km-re lévő területet — ábrázoló 
szelvényekben is ( M a r s i 2000). Bizonytalan korúnak tekint
jük a dunai szeizmikus mérések alapján kimutatott szerke
zeti vonal felújulását, mivel nem világos, hogy a kvarter alját 
az adott ponton milyen korú képződmények alkotják.

6. Összefoglalás

Egy terület bizonyos időszakra értelmezhető tektonikai 
stabilitása alatt azt értjük, hogy az adott időszakban a terü
letet nem éri olyan szerkezeti hatás, amely a kőzetállapotot, 
áramlási viszonyokat, stabilitást lényegesen megváltoztatja. 
A kis és közepes radioaktivitású hulladékok esetében ez az 
időszak mintegy 600 év. Ez alatt az idő alatt a létesítendő 
tároló környezetében nem alakulhat ki olyan törés, elmoz
dulás, amely a radioaktív anyagok felszínre jutásának lehe
tőségét előidézi.

Az üveghutai területről és környezetéből származó ada
tok azt mutatják, hogy bár a terület folyamatosan emelke
dik, az a tény, hogy az utolsó lényeges elmozdulást eredmé
nyező vetők 27 000 évnél idősebbek, s távolságuk a telep
helytől több mint 5 km nem teszi tektonikai szempontból 
kockázatossá a területválasztást. A kutatás során, a vele kap
csolatos vitákban oly sokszor elhangzott „fiatal” szót, mint 
a szerkezeti mozgások korának jellemzőjét, nem árt óvato
san kezelni: amíg a gránitképződés idejéhez viszonyítva 
még a kréta vulkanizmus is fiatalnak tekinthető, addig az e 
jelzővel illetett szerkezeti mozgások mindegyike még a 
pleisztocénben zajlott le, tehát emberi időtávlatban mérve, 
a hulladéklerakó működési idejével összevetve nem számí
tanak fiatalnak.


