
A koncepció keretei

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezése mind a hazai,
mind a nemzetközi szakmai közvéleményen belül viták, vizs-
gálatok és tudományos értékelések, fejlesztések tárgya. A
kérdéskörrel foglalkozó szakértők között és nemzetközi szer-
vezeteken belül egyetértés van abban, hogy az emberi egészség
és a környezet védelme — a fenntartható fejlődés feltételeinek
egyidejű biztosítása mellett — megoldható. Ezt a megállapítást
a szélesebb szakmai közvélemény — általános ismerethiány,
eltérő érdekek és értékrendi különbözőségek alapján — már
nem szükségképpen fogadja el, s állásfoglalásait a kételyekre
alapozva alakítja ki. Ebben a közegben következetes és haté-
kony döntés-előkészítés és tevékenység csak úgy alapozható
meg, ha a hatóságok a nemzetközi és hazai tapasztalatokra és
elvárásokra építve nemcsak a minőségi alapelvekben, hanem
az alapvető mennyiségi korlátokban és a módszertani kérdések-
ben is koherens álláspontot képviselnek.

A radioaktív hulladékok elhelyezésének kulcskérdése a
„milyen hulladék hova kerüljön”. Hazánkban a hulladékka-
tegorizálást a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és
végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari
tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló ra-
dioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló

47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet szabályozza, amely az
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény végrehajtási
rendeleteinek egyikeként jelent meg, és amely összhangban
van a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergetikai Ügy-
nökség (NAÜ, International Atomic Energy Agency —
IAEA) által 1994-ben kiadott biztonsági útmutató (IAEA
1994) osztályozásával.

E szerint a mentességi korlátok alatti jellemzőkkel ren-
delkező hulladékok kommunális vagy ipari hulladéklerakók-
ban elhelyezhetők, a kis és közepes aktivitású rövid élettar-
tamú hulladékok felszíni vagy felszín közeli létesítmé-
nyekbe, a nagy aktivitású hulladékok és a hosszú élettartamú
kis és közepes aktivitású hulladékok geológiai tárolókba kell,
hogy kerüljenek.

Az élettartam alapján történő minősítés szerint rövid élet-
tartamú az a komponens, amelynek felezési ideje egész értékre
kerekítve 30 év vagy ennél kisebb. Nagy aktivitásúnak a ra-
dioaktív hulladékot akkor tekintjük, ha a radioaktív bomlásból
származó hőfejlesztése 2 kW/m3 értéknél nagyobb.

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésekor az
alapvető biztonsági kritérium csak dózis- vagy kockázati
értékekben fogalmazható meg. A nemzetközi ajánlásokat és
tapasztalatokat figyelembe véve a hulladék-elhelyezésből
eredő normál kibocsátások esetén a valós vagy hipotetikus
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Összefoglalás

A radioaktív hulladékok elhelyezésének kulcskérdése a „milyen hulladék hova kerüljön”. A hulladékok végleges elhelyezésekor az alapvető bizton-
sági kritérium csak dózis- vagy kockázati értékekben fogalmazható meg. A Nemzeti Projekt keretében Bátaapáti (Üveghuta) mellett kijelölt potenciális
telephely földtani kutatásával párhuzamosan 1996-ban megindult a hulladéktároló elrendezésének és létesítésének koncepcionális tervezése is, amit
az ETV–Erőterv Rt. végzett szakértői intézmények bevonásával. A 2002–2003. évi munkák során a felszíni földtani kutatás és az előzetes környezeti
hatástanulmány előkészítése érdekében sok vizsgálat történt. Számos elemzés, jelentés, műszaki terv készült, amelyek mind térbelileg, mind módszer-
tanilag megalapozzák a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezési koncepcióját, a felszín alatti földtani kutatás tervezését.



kritikus csoport járulékos sugárterhelése a 0,1 mSv/év
értéket nem haladhatja meg. Ez a korlát mind az üzemeltetési,
mind a lezárást követő fázisokra vonatkozik.

A hulladék-elhelyezési rendszer három, az izolációt
létrehozni hivatott komponensből tevődik össze:

— a hulladékból (csomagolás),
— az elhelyezett hulladékcsomagok ember által kialakí-

tott környezetéből (térkitöltés, vízelvezetés, eltömedékelés),
— a geológiai környezetből, amely a radioaktív izotópok

lehetséges terjedési útvonalán az emberi környezetig történő
eljutás időtartamát növeli.

A NAÜ-ajánlások (IAEA 1996) szerint a három kompo-
nens együttesen kell, hogy biztosítsa a megkívánt mértékű
izolációt, így az egyik vagy másik komponens nem kielégítő
hatása a többi összetevő megerősítésével kompenzálható.

Tároló-koncepció

A Nemzeti Projekt keretében Bátaapáti (Üveghuta) mel-
lett kijelölt potenciális telephely földtani kutatásával pár-
huzamosan 1996-ban megindult a hulladéktároló elren-
dezésének és létesítésének koncepcionális tervezése is,
amelyet az ETV–Erőterv Rt. végzett szakértői intézmények
bevonásával. Ennek során kiindulási adatként az atom-
erőműben a 30 éves üzemeltetés alatt keletkező és ott kondi-
cionált 20 000 m3 üzemi és kb. 20 000 m3 leszerelési hul-
ladék befogadására alkalmas kapacitással számoltunk. A
felszín alatti tároló kialakítási koncepcióját először 1996-
ban (Calamites 1996) tárgyaltuk. 

Az akkori geológiai ismeretek alapján az Üveghutától
keletre lévő 200 m-nél magasabb dombtetőt takaró, mintegy
60 m vastag lösz és 10 m gránitmurva alatt a szakértők
kőzetmechanikai és hidrológiai szempontból homogén gra-
nodiorit befogadó kőzetet prognosztizáltak. 

A koncepcióterv a svédországi Forsmarkban és a finn-
országi Olkiluotoban  működő, kis és közepes radioaktivitású
hulladékok végső elhelyezésére granitoid kőzetekben léte-
sített felszín alatti tárolók kialakítására vonatkozó szakpub-
likációkból (SKB 1994; TVO 1992) és helyszíni látogatások-
ból származó információk figyelembevételével készült. 

A tárolótér horizontális kiterjedése az alapváltozatban
300×600 méternek adódott. A Magyar Állami Földtani In-
tézet (MÁFI) a telephelykutatást ennek figyelembevételével
tervezte, illetve végezte, kijelölve egy preferált telephelyet
(1. ábra).

A folytatódó geológiai kutatásokkal párhuzamosan elvé-
geztük a felszín alatti tároló horizontális és vertikális elren-
dezési változatainak összehasonlító vizsgálatát (Calamites
1998, ETV–Erőterv 1999). A preferált telephely alkalmas-
ságának megítélése céljából a MÁFI irányításával folyó geo-
lógiai vizsgálatok 1998 nyarán befejeződtek, ezek adatait és
megállapításait BALLA et al. (1998) munkája tartalmazza. 

A Paksi Atomerőmű Rt. négy blokkjának üzemelteté-
séből származó, hordókban kondicionált hulladék az akkori
elgondolás szerint a végleges tároló külszíni telephelyén a
visszanyerhetőség és a kiszállíthatóság fenntartása érdeké-

ben vasbeton konténerbe kerül, s az így kiadódó 7,85 m3

bruttó térfogatú hulladékcsomagok szállítandók a föld alatti
tárolótérségbe, ahol úgy helyezendők el, hogy vizuális és
műszeres megfigyelésük a végső tömedékelés megkezdé-
séig lehetséges legyen (2. és 3. ábra). 

Összefoglaló jelentésében a MÁFI javaslatot tett arra,
hogy az üveghutai kutatási területen kezdődjenek meg az en-
gedélyezést és létesítést megalapozó részletes geológiai telep-
hely-jellemzési munkák. A kutatási eredményeket az illetékes
szakmai fórumok megvitatták, és azokat a széles körű szakmai
közvélemény is megismerhette. 1999 májusában az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) felkérte a NAÜ bécsi központját,
hogy a Hulladékkezelés Értékelési és Technikai Felül-
vizsgálati Program (Waste Management Assessment and
Technical Review — WATRP) keretében szervezze meg a
magyarországi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
tárolójának telephely-kiválasztásával és -alkalmasságával
kapcsolatos kutatások nemzetközi szakértői felülvizsgálatát.

A NAÜ által felkért nemzetközileg elismert szakértők
áttanulmányozták a részükre átadott dokumentumokat,
megbeszélést folytattak a magyar szakértőkkel, a magyar
hatóságok képviselőivel, és a szakmai konzultáció tapaszta-
latai alapján a WATRP-csoport — számos egyéb témakör
mellett — a tároló kialakításának koncepciójával kapcsolat-
ban a következő megállapításokat tette (WATRP 2000):

— az „Üveghutai terület potenciálisan megfelelőnek lát-
szik a kis és közepes aktivitású, nukleáris energiatermelés-
ből származó üzemviteli és bontási, felszámolási hul-
ladékok biztonságos tárolására, elhelyezésére”. 

A telephely földtani állapotára vonatkozó, meglévő in-
formációk alapján a munkacsoport azt javasolta, hogy az
Üveghutánál várható kőzettömeggel kapcsolatban:

— alkalmazzák a „tervezz a munkák előrehaladásával
párhuzamosan” („design as you go”) megközelítési módot,
és a végleges tároló terveit igazítsák a földtani körülmé-
nyekhez;

— részesítsék előnyben a „kis szelvényű vágatokkal
történő kihajtást” (small tunnel excavation) a nagyobb silók
kihajtásával szemben; továbbá 

— fontolják meg különböző szelvényméretek kiválasz-
tását a létesítmény más-más szakaszára, alkalmazkodva a
különböző hulladékáramokhoz.

A WATRP-ajánlások (WATRP 2000), a Magyar Geoló-
giai Szolgálat (MGSZ) Dél-dunántúli Területi Hivatalának
(DDTH) szakvéleménye (MGSZ 1999) és a MÁFI jelentése
(BALLA 2000) alapján az ETV–Erőterv Rt. 2000-ben
előzetes biztonsági értékelést (BÉRCI, TAKÁCS 2000)
készített, amely támogatta a 2002–2005-ben végrehajtandó
kutatásokat.

A 2003-ban befejezett felszíni földtani kutatások
(BALLA et al. 2003) után szükségessé vált a tárolóterület el-
rendezési vázlatterveinek aktualizálása, a kutatási záróje-
lentésben rögzített földtani ismeretek figyelembevételével.

A NAÜ 413. direktívájában (IAEA 2002) is számos aján-
lást fogalmaz meg a geológiai tárolók kialakításával kapcso-
latban, amelyeket a jelen terv készítésénél is figyelembe vet-
tünk, a finn szakvélemények, gyakorlati tapasztalatok mellett.
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Rendszerelemek

A rendszerelemek a következők: a tárolótér méretei, a
tárolótér elhelyezési lehetőségei, a tárolótér elhelyezésének
optimalizálása és megközelítési lehetőségei.

A tárolótér méretei

A tárolótér méretezési alapja a hordókban kondicionált 30
éves várható kumulált átlagos hulladékmennyiség, amelynek
megoszlását az  1. táblázat mutatja.

A hulladékféleségek tárolása jelenleg is rozsdamentes,
200 és 400 literes acélhordókban történik. A 2. ábrán bemu-
tatott elhelyezési konténerben 9 db 200 l-es vagy 5 db 400 l-es
hordó fér el. A 3. ábra szerinti elrendezésben a javasolt 10 m
talpszélességű, 9 m magasságú fél ellipszis szelvényű (~72 m2),
vagy a 7,5 m magasságú, egyenes falú, felül fekvő ellipszis-
sel gömbölyített szelvényű (~69 m2) kamrákban egymásra
halmozottan 11, illetve 9 db konténer helyezhető el 2,3 m
hosszban.

A számított aktivitáskészlet teljes körű visszanyerhető
(konténeres) elhelyezése közel 2000 m aktív kamrahosszat
igényel. E változatra dolgoztuk ki a tárolótér elrendezését a 4. és
5. ábrán bemutatott egykijáratú és kétkijáratú kamrák esetére.
Lehetőséget látunk azonban a rövid élettartamú, kis aktivitású
hulladékok hordóinak közvetlenül raklapon vagy rekeszekben
történő szelektív elhelyezésre, szakaszos tömedékeléssel. Ez
esetben az aktív kamrahosszigény 1635 m-re csökken. 

Az egykijáratú tárolókamrákban az áthúzó légáram nem
biztosított, ezért a kamrák szellőztetése csak külön e célból
beépített légcsatorna-rendszerrel valósítható meg (4. ábra).
A kétkijáratú tárolókamrák viszont mindkét oldalról — a
főszállító vágattal azonos hosszúságú — friss levegőt be-
húzó légvágat bányászati kiképzését igénylik (5. ábra). Az
alkalmazható modellt azonban csak részletes biztonsági és
gazdaságossági vizsgálat eredményének ismeretében lehet
majd a kiviteli tervezéskor kiválasztani. 

A szelektíven csomagolt hulladékok természetesen nem
töltenek meg mindig egész számú kamrát (pl. 4. ábra, 1c),
vagy töredék helyigény merül fel, ezért célszerű tartalék
kamrahelyekkel számolni. A tárolótérség horizontális mére-
te így — egy szinten történő elhelyezés esetén — 260×280
m-rel jellemezhető.

A tárolótér elhelyezési lehetőségei 

2002 júniusában a felszíni kutatás addigi eredményeinek
ismeretében pontosítottuk a tároló koncepcióját, a hangsúlyt
a felszín alatti terület megközelítési változataira helyezve
(BÉRCI 2002). 2003 februárjában az ETV–Erőterv Rt.-ben
lefolytatott egyeztetést követően az Előzetes környezeti
hatástanulmány (EKHT) előkészítéséhez szükséges vázlat-
tervek elkészítéséhez a geológiában, vágathajtásban és
térkiképzésben, valamint a hulladéktároló biztonságának
értékelésében járatos szakemberek tervezési alapként, az ad-
digi eredményekből levont következtetések alapján az 1997.
évi előzetes telephelyet ÉNy-i irányban kiegészítő, együtt
0,87 km2 nagyságú szabálytalan nyolcszög formájú kutatási
terület 0 és +65 m Bf közötti tartományát jelölték meg (6.
ábra). A telephely egészében véve földtanilag alkalmas
kőzettömegén belül az Üh–3, Üh–22, Üh–2, Üh–23, Üh–27
és Üh–37 fúrás 0 m Bf szintmagasság körüli szakaszai
olyanok, hogy tároló kialakítására alkalmas kőzettérfogat ki-
jelöléséhez alapul szolgálhatnak. A 0 m Bf körüli szinten
összevonhatónak látszik az Üh–3 és az Üh–22 (a továbbiak-
ban: Déli Objektum), az Üh–2 és az Üh–23 (a továbbiakban:
Középső Objektum), valamint az Üh–27 és Üh-–37 fúrás
adata (a továbbiakban: Északi Objektum).

Az eddig végzett földtani kutatások eredményeit össze-
gezve a MÁFI 2002–2003. évi zárójelentése (BALLA et al.
2003) megállapítja, hogy a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely
általános földtani és vízföldtani jellegei kifejezetten ked-
vezőek kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok vég-
leges elhelyezéséhez. A zárójelentést — ezt a következtetést
kiemelve — jóváhagyta az MGSZ DDTH.

A tárolókamrák méreteinek (vágatszelvények, pillér-
méret) meghatározásához megvizsgáltuk a rendelkezésre
álló kőzetfizikai–kőzetmechanikai paramétereket. A kőzet-
mechanikai szerkezeti számítások, az RQD-értékek feldol-
gozása  alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy jelen-
leg nincs elegendő információnk ahhoz, hogy válasszunk a
három perspektívikus objektum közül. Kőzetmechanikai
szempontból az Északi Objektum látszik legjobbnak, s
ehhez kell a legrövidebb megközelítési útvonal, ami jelentős
költségtényező. Ugyanakkor ez a térség vízföldtani szem-
pontból kevésbé kedvező a másik kettőnél, ezért megvizs-
gáltuk mindhárom objektumban a tárolótérség elhelyezési
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1. táblázat. A várható kumulált hulladékmennyiség megoszlása csomagolási típusonként

Készült az ETV–Erőterv Rt. 2003. 06. 30-i aktivitáskészlet-vizsgálata (BÉRCI, TAKÁCS 2003) alapján.



és megközelítési (feltárási) lehetőségét a 4. és 5. ábrán rész-
letezett geometriai elrendezések szerint (Calamites 2003). 

A tárolótér elhelyezésének optimalizálása 
és megközelítési lehetőségei

A tervezett tárolók megközelítésének (feltárásának) le-
hetőségét felülvizsgálva arra a következtetésre jutottunk,
hogy az adott táj- és környezetvédelmi korlátok, követelmé-
nyek mellett a lejtősaknapárnál nincs kedvezőbb alternatíva.
A nyitópontok koordinátáit ennek megfelelően rögzítettük.
A lejtősaknák vonalvezetésének megtervezésekor arra töre-
kedtünk, hogy a perspektivikus terület elérésekor az Északi
Objektum bármely része flexibilis irányváltoztatással vá-
gatveszteség nélkül elérhető legyen. A tárolótérségek elhe-
lyezésének egyik lehetőségét, valamint az alkalmas telep-
hely kutatóvágattal (lejtősaknákkal) történő megközelítését
a 6., a Ny-i lejtősakna javasolt szelvényeit a 7. és 8. ábrán
mutatjuk be. A lejtősaknák első 100 méterének zárt
szelvényű (elleníves) kiképzését és biztosítását a felszín
közeli kőzetrétegek várható repedezettsége, a vágatköpeny

tömítési feltételeinek teljeskörű biztosítása indokolja; a vá-
gathossz a tényleges kőzetállapot ismeretében lerövidíthető
(7. ábra). Ez a szelvénytípus alkalmazható mélyebb szin-
teken is a zúzott zónák harántolásakor, míg homogén kőzet-
tartományban kielégítő biztonságot nyújt az ellenív nélküli
nyitott szelvény is (8. ábra). A lejtősaknák szelvényének
véglegesítésekor a funkcionális és vágatállékonysági köve-
telményeket kell figyelembe venni.

Összefoglalás

A WATRP-csoport ajánlásai (WATRP 2000) és az
MGSZ DDTH szakvéleménye (MGSZ 1999) alapján ké-
szített Előzetes biztonsági értékelés (BÉRCI, TAKÁCS 2000)
nyomán aktuálissá vált a javasolt telephely kutatásának foly-
tatása, az integrált biztonsági értékelés azzal kölcsön-
hatásában való elkészítése és a környezetvédelmi engedé-
lyezés feltételeinek megteremtése. A kis és közepes aktivi-
tású radioaktív hulladékok elhelyezési koncepciójának ak-
tualizálása is ezen célt szolgálja.

BÉRCI KÁROLY et al.532




