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1. fejezet - A nukleáris ipar 
hulladékkezelési kihívásai (Dr. Szűcs 
István) 

Az előrejelzések szerint a világ primer energia felhasználása 2050-ig megkétszereződhet. Ezzel párhuzamosan 

az energiaellátás biztonságának fenntarthatósága is egyre égetőbb problémává válik, mivel a fosszilis 

üzemanyagok tartalékai végesek és kimerülőben vannak. E kimerülési folyamat során felismert globális 

éghajlatváltozás tény-adatai rádöbbentették a világot arra, hogy a lakosság életszínvonalát csak gazdaságilag 

ésszerű, biztonságos és fenntartható energia használata esetén lehet megőrizni, és világossá vált, hogy mindez 

igen bonyolult és nagyszabású kihívás. 

Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői 2007 márciusában deklarálták, hogy az üvegház-hatású 

gázok kibocsátását 2020-ig az 1990-es szint 80 %-ára kívánják csökkenteni. Az ennek megvalósítására készült 

különböző akciótervek és elemzések szerint a cél a nukleáris energia mai részarányának változatlanul tartása 

vagy növelése nélkül nem érhető el. (Jelenleg a nukleáris energia az EU teljes villamosenergia-termelésének 31 

%-át adja. Ez évi 900 millió tonna széndioxid kibocsátás "megtakarítását" jelenti, ami csaknem azonos a 

közlekedési szektor teljes CO2 kibocsátásával.) 

Számos gazdaságossági és környezetvédelmi versenyelőnye miatt a nukleáris ipar világszerte reneszánszát éli, 

annak ellenére, hogy ezt a lendületet egy-egy természeti- és ahhoz kapcsolódó műszaki katasztrófa megtörheti. 

A 2011. március 11-i japán földrengés fukushimai atomerőműre gyakorolt hatásainak nemzetközi vonzatai 

ellenére a hazai energiapolitika fő pilléreként funkcionáló atomerőmű élettartam-növelési és bővítési szándéka 

továbbra is elfogadott alternatívaként prognosztizálható. 

A következő évtizedek várhatóan meredeken felfutó nukleáris iparához kapcsolódó anyagi és humán 

erőforrások jelentős növekedési igénye vitathatatlan. Ez fokozottan igaz az iparág műszaki és társadalmi 

elfogadtatásában egyre meghatározóbb szerepet játszó nukleáris környezetvédelem területére is. E 

környezetvédelmi küldetés egyik fő területe a nukleáris technika vívmányainak alkalmazásához kapcsolódóan 

keletkező radioaktív hulladékok szakszerű és biztonságos kezelésének és elhelyezésnek kérdése. 

Amennyiben az elhelyezés a már véglegesség igényével fogalmazódik meg, a kihívás nem olyan súlyú, amelyet 

egyszer és mindenkorra meg lehet oldani, hanem inkább egy hosszú probléma- és feladatsor megoldásának 

kezdete, amely átível a következő évszázadokba is. Az atomenergia, a nukleáris ipar más ágazatai által nyújtott 

előnyök igénybevétele csakis a hulladékok végleges elhelyezésének megoldásával párhuzamosan képzelhető el. 

Mivel a már meglévő és az elkövetkezendő évtizedekben keletkező radioaktív hulladékmennyiség már korábban 

meghozott döntések eredménye, az egyetlen lehetőségünk, hogy gondoskodni kell a radioaktív hulladékok 

biztonságos elhelyezéséről. Ezért a továbbiakban elsősorban a már működő atomenergia ipar termék-

életciklusának utolsó szakaszához kapcsolódó hulladékkezelés egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozunk. 

1. 1.1. A radioaktív hulladékok forrásai 

A radioaktív hulladékok egyik igen jelentős forrása maga a bennünket körülvevő természet. A Föld felszínén és 

földkéreg alatt óriási radioaktív anyagkészletek találhatók. Ezen hatalmas természetes aktivitáskészlet főbb 

forrásai: 

• A földkéregben található ásványi nyersanyagok, természetes előfordulású radioaktív anyagok (angol 

betűszóval NORM, Naturally Occuring Radioactive Materials). (Ezek, feldolgozva már sokkal nagyobb 

aktivitású hulladékot eredményezhetnek ― rövidítve: TENORM, technológiailag megnövelt koncentrációjú 

természetes radioaktív anyagok ― pl. urán- és tórium bányászat, szén- és gáztüzelésű erőművek, 

cementgyártás, magas természetes radioaktivitású építőanyagok felhasználása.) 

• A természeti folyamatok (vulkánkitörések, vulkáni utóműködések, gáz- és fluidum források, erózió, defláció). 

• Spontán, természetben lejátszódó maghasadási folyamatok. (Pl. Gabonban, Oklo közelében 1,8 milliárd évvel 

ezelőtt egy uránban gazdag lelőhelyen ugyanolyan folyamat játszódott le, mint az atomerőművekben.) 
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• A világtengerek, amelyek összes becsült természetes radioaktivitása ― persze óriási, (~1018 m3-es hígításban) 

― igen jelentős, mintegy 104 Exabecquerel (1 EBq = 1018 Bq, 1 Bq = 1 bomlás/s). 

(Összehasonlításul: A hirosimai atombomba által 1945-ben a levegőbe juttatott radioaktivitás kb. 0,01 EBq volt, 

az 1986-os csernobili atomerőmű baleset során a becslések szerint mintegy 4 EBq került a légkörbe, 2011-ben 

fukushimai atomerőműből pedig ennél kb. egy nagyságrenddel kevesebb. A hidegháború éveiben több, mint 103 

EBq aktivitású radioaktív anyag került a levegőbe. Összesen nagyjából ugyanilyen nagyságrendű nukleáris 

hulladékot termeltek a világ atomreaktorai az elmúlt 50-60 évben.) 

Az élet számos területén találkozhatunk mesterséges radioaktív izotópokkal is: az iparban, az egészségügyben, 

a kutató-fejlesztő munkák során a nukleáris energetikában. (1-4. ábra). Az izotópdiagnosztikai és -terápiás 

alkalmazások betegségek korai felismerését és gyógyítását teszik lehetővé. Az ipari alkalmazások közül az 

anyagvizsgálatok, a minőségellenőrzés, a nedvesség- és szintmérések, hő- és fényforrások gyártása, vagy 

gyógyszerek előállítása említhető példaként. Az elmúlt évtizedben a besugárzási technológia világszerte önálló 

iparággá fejlődött, amit az orvosi eszközök, az élelmiszerek és a csomagolóanyagok egyre nagyobb mennyiségű 

sugárkezelése bizonyít. A hasznos alkalmazások tehát — a kellő biztonsági feltételek mellett — szükségesek, 

sőt egyes területeken elkerülhetetlenek, mivel az ionizáló sugárzás segítségével egyértelműen az élet minőségét 

lehet javítani. 
 

1.1. ábra - Mélyfúrási geofizikai 

szelvényezés (olajipar) 

 

1.2. ábra - PET tomográfia 

(orvostudomány) 

 

1.3. ábra - Izotópos kormeghatározás 

(földtudományok) 
1.4. ábra - Radioaktív hulladéktároló 

(nukleáris ipar) 
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1.5. ábra - Radioaktív sugárforrások aktivitástartománya és hulladékká válásuk 

problémájának súlyossága 

 

Hasonlóan szinte minden más tevékenységhez, ezen alkalmazások is hulladékok keletkezésével járnak. Ezen 

hulladékok egy része radioaktív izotópokat is tartalmaz, melyek bomlásuk során különféle ionizáló sugárzást 

bocsátanak ki. Az ilyen anyagokat nevezzük radioaktív hulladékoknak, amelyek precízebb meghatározása: 

valamely tevékenységből vagy beavatkozásból visszamaradt anyagok, amelyek további hasznosítására már 

nincs igény, és amelyek a vonatkozó határértékeknél nagyobb koncentrációban vagy aktivitásban tartalmaznak 

radioizotópokat. Az 1.5. ábra a különböző (kBq – EBq) aktivitástartományokba eső sugárforrások alkalmazási 

területeit és a hozzájuk kapcsolódó potenciális veszély mértékét tünteti fel. 



 A nukleáris ipar hulladékkezelési 

kihívásai (Dr. Szűcs István) 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. 1.2. A radioaktív hulladékok kategorizálásának 
nemzetközi elvei 

Számos hulladékkategóriát definiáltak az elmúlt évtizedek során: nagyon kis aktivitású hulladék, kis és közepes 

aktivitású hulladék, nagy aktivitású hulladék, kiégett nukle¬áris fűtőelem (amennyiben egyes országokban azt 

hulladéknak tekintik), hőtermelő hulladék, alfa-sugárzó hulladék, transzurán hulladék, elhasznált zárt 

sugárforrás, leszerelési hulladék, vagy az uránbányászathoz és az uránérc-feldolgozásához kapcsolódó 

hulladékok. A pontos hulladék-kategorizálásnak a legtöbb országban fontos gyakorlati jelentősége van, mivel a 

különböző csoportba tartozó hulladékok ennek megfelelően kerülnek tárolásra és elhelyezésre. Az utóbbi időben 

a hulladékelhelyezés szempontjait is szem előtt tartó hulladékkategóriákat definiáltak, amelyek döntően két 

jellemzőt vesznek figyelembe: a radioaktivitás szintjét, ill. ezzel összefüggésben a hőfejlődés mértékét, valamint 

a radioaktív hulladék élettartamát, azaz a hulladékban lévő radioizotópok felezési idejét. Ezen jellemzőktől 

függ, hogy a radioaktivitás szintje mennyi idő alatt csökken egy elfogadható értékre, amelynek ismerete 

elengedhetetlen a végleges elhelyezés tervezésekor. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban 

NAÜ, vagy IAEA) által javasolt (IAEA Safety Standards No. GSG-1, 2009) legújabb hulladék-kategorizálási 

rendszer is kapcsolatot teremt a hulladék jellemzői és az elhelyezés javasolt módja között (1.6. ábra). 

1.6. ábra - A radioaktív hulladékok osztályozásának koncepcionális sémája (IAEA 

Safety Standards No. GSG-1, 2009) 

 

Az 1.6. ábrán vázoltaknak megfelelően a NAÜ által javasolt alábbi hat radioaktív hulladék-kategória (és 

kvalitatív leírásuk) vezethető le, ill. tekinthető a jövőben ajánlott nemzetközi csoportosítás legújabb alapjaként: 

• Aktivitásmentes (mentesült) hulladék (EW): Az a hulladék, amely rendelkezik az aktivitás mentesség, 

mentesültség vagy a sugárvédelmi célú hatósági kontrol alól való kikerülés kritériumaival. 

• Nagyon rövid életű hulladék (VSLW): Az a hulladék, amely néhány évig terjedően, radioaktivitása 

lebomlásának idejére tárolható, amelyet követően az kikerül az hatósági ellenőrzési kötelezettség alól, a nem 

ellenőrzött elhelyezésre, felhasználásra vagy kibocsátásra vonatkozóan a hatóság által jóváhagyott lépéseknek 

megfelelően. Ebbe a kategóriába azok a hulladékok tartoznak, amelyek elsősorban a nagyon rövid felezési 

idejű, gyakran kutatási és orvosi célokat szolgáló radioaktív izotópokat tartalmaznak. 
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• Nagyon alacsony aktivitású hulladék (VLLW): Az a hulladék, amely nem szükségszerűen felel meg az 

aktivitásmentes (mentesült) (EW) hulladék kritériumainak, de nem igényel magas szintű elszigetelést és 

izolációt és ennél fogva alkalmas egy mérsékelt ellenőrzésű-, olyan kommunális típusú- felszínközeli 

hulladéklerakóban való elhelyezésre, amely akár más veszélyes hulladékot is tartalmazhat. Az ebbe a 

kategóriába tartozó tipikus hulladékok az alacsony aktivitás-koncentrációjú talajok és kőtörmelékek. 

Hosszabb élettartamú izotóp koncentrációk jelenléte a VLLW hulladékban nem jellemző. 

• Alacsony aktivitású hulladék (LLW): Az a hulladék, amely a mentességi szintek feletti, de korlátozott 

mértékű hosszú élettartamú izotópokat is tartalmaz. Ez a hulladéktípus több száz éves periódust átfogó- és 

felszínközelben kialakított lerakóban való elhelyezésre alkalmas robosztus izolációt és elszigetelést igényel. 

Ez a kategória a hulladékok széles skáláját öleli fel: egyaránt tartalmazhatnak rövid élettartamú, magasabb-, 

és a hosszú élettartamú, viszonylag alacsony aktivitás-koncentrációjú izotópokat. 

• Közepes aktivitású hulladék (ILW): Ez hulladék, tartalmánál fogva, részben pedig hosszú élettartamú 

izotópjai miatt a felszínközeli lerakó által biztosítottnál magasabb fokú izolációt és elszigetelést igényel. 

Ugyanakkor az elhelyezésekor és őrzésekor kibocsátott hőmennyiséget vagy nem-, vagy csak korlátozott 

mértékben kell felügyelni. Tartalmazhat hosszú élettartamú radionuklidokat, különösen olyan alfa-sugárzókat, 

amelyek aktivitás-koncentrációja nem bomlik le az alatt az idő alatt, ameddig az intézményes ellenőrzés 

biztosítható, arra a szintre, amely a felszínközeli tárolókra elfogadható. Emiatt az ebbe a kategóriába tartozó 

hulladékokat mélyebben — a több tíz métertől a néhány száz méterig terjedő tartományban — kialakított 

tárolókban kell elhelyezni. 

• Nagy aktivitású hulladék (HLW): Ezek a hulladékok elég nagy aktivitás-koncentrációval rendelkeznek ahhoz, 

hogy a bomlási folyamat vagy a nagy mennyiségű hosszú élettartamú izotópok jelenléte folytán olyan jelentős 

mennyiségű hőt termeljenek, amelyet ilyen hulladékok elhelyezésére alkalmas tárolók tervezésénél 

figyelembe kell venni. E hulladékok számára a több száz méterre- vagy még mélyebben a felszín alatt, stabil 

geológiai formációkban kialakított tárolók jelentik az általánosan elfogadott opciót. 

A radioaktív hulladékok (1.6 ábra szerinti és a fentiekben leírt) osztályozási sémájának konkrét alkalmazási 

lehetőségét szemlélteti (a hozzákapcsolt adatokkal ellátott) 1.7. ábra, az IAEA Safety Standards No. GSG-1 

(2009) alapján. Amint a példa is mutatja, az előzőekben bemutatott osztályozási séma szerint az 1.7. ábrán 

megjelenített különböző típusú és felhasználású (már használaton kívüli) zárt sugárforrások izotópjainak- és a 

természetben előforduló radionuklidokat (NORM) tartalmazó hulladékoknak az (elhelyezkedésében 

megnyilvánuló) besorolása nemcsak aktivitásuk függvénye. Ez utóbbiak jellemzői széles skálán mozognak, több 

(az ábrán a sötétebb kék színskála színárnyalataival lefedett) hulladék kategóriába is tartozhatnak. 

1.7. ábra - Szemléltető példa a radioaktív hulladékok osztályozási sémájának 

alkalmazására az IAEA Safety Standards No. GSG-1 ( 2009 ) alapján 
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3. 1.3. A radioaktív hulladékok hazai kategorizálása 

Magyarországon az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Atomtörvény) 2. §-ának m) 

pontja szerint a további felhasználásra már nem kerülő olyan radioaktív anyagot, amely sugárvédelmi jellemzői 

alapján nem kezelhető közönséges hulladékként, radioaktív hulladéknak tekintjük. A hazai szabályozás alapja az 

1989-ban megjelent, majd 2004-ben módosított szabvány, valamint az Atomtörvény végrehajtási utasításai 

között kiadott 23/1997. számú népjóléti miniszteri rendelet, amit az egészségügyi, szociális és családügyi 

miniszter 2003-ban megjelent rendelete módosított. A szabvány, illetve a miniszteri rendelet az osztályozás 

alábbi szempontjait említi meg: 

a. a hulladékban jelenlévő radionuklidok felezési ideje szerint: rövid, közepes és hosszú élettartamú radioaktív 

hulladékok; 

b. aktivitáskoncentráció szerint: kis-, közepes- és nagy aktivitású radioaktív hulladékok; 

c. hőfejlődés szerint: kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéknak minősül az a hulladék, amelyben a 

hőfejlődés az elhelyezés (és tárolás) során elhanyagolható, míg nagy aktivitású az a hulladék, melynek 

hőtermelését figyelembe kell venni; 

d. halmazállapot szerint: szilárd, biológiai eredetű, folyékony és nem tűzveszélyes, folyékony és tűzveszélyes, 

valamint légnemű radioaktív hulladékok; 
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Az a) szempont szerint a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék lehet: 

• Rövid élettartamú az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 

30 év, vagy annál rövidebb, és csak korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú élettartamú alfa-sugárzó 

radionuklidokat (ez a koncentráció 4000 Bq/g egy gyűjtőcsomagolás esetében, és 400 Bq/g a teljes hulladék 

mennyiségre átlagolva). 

• Hosszú élettartamú az a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 

és/vagy az alfa-sugárzó radionuklidok koncentrációja meghaladja a rövid élettartamú radioaktív hulladékokra 

vonatkozó határértékeket. 

A b) szempont szerint a fentieken kívül a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok definiálásánál és 

osztályozásánál az alábbi további szempontok érvényesülnek: 

• A radioaktív hulladék kis és közepes aktivitású osztályba sorolását a benne lévő radioizotóp aktivitás-

koncentrációja (AK) és mentességi aktivitás-koncentrációja (MEAK) alapján kell elvégezni az 1.1 táblázat 

szerint: 

1.1. táblázat - A radioaktív hulladékok aktivitás koncentráció intervallumai 
 

 

• Az egyes izotópokra vonatkozó mentességi aktivitás koncentráció (MEAK) értékeket a 23/1997. (VII. 18.) 

NM rendelet tartalmazza. Néhány radionuklidra az 1.2. táblázat mutat példát: 

1.2. táblázat - Egyes radioaktív izotópok mentességi aktivitás koncentráció (MEAK) 

értékei 
 

 

• Ha a radioaktív hulladék többfajta radioizotópot is tartalmaz, akkor az osztályozást az 1.3. táblázat szerint kell 

elvégezni: 

1.3. táblázat - Több izotópot tartalmazó radioaktív hulladék aktivitás koncentráció 

intervallumai 
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A c) szempont szerinti hazai besorolást, ― amelynek a 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban 

ESzCsM rendelet) 2. sz. mellékletének 2. pontja az alapja ― az MSZ 14344-1:2004 szabvány annyiban 

pontosítja, hogy meghatározza azt a hőfejlődési értéket, amely az átmeneti tárolás és/vagy a végleges elhelyezés 

szempontjából jelentősnek minősül, így azt figyelembe kell venni. Ez az a hőfejlődési határ (2 kW/m3), amely 

alatt a radioaktív hulladék kis és közepes aktivitású-, felette nagy aktivitású kategóriába tartozik. 

(Megjegyzendő, hogy a szintén használatos MSZ 14344/1-1989 jelzetű, a radioaktív hulladékok 

osztályozásának és minősítésének módjáról rendelkező szabvány szerint nagy aktivitású radioaktív hulladéknak 

minősíthetők azok az anyagok, amelyek aktivitás koncentrációja meghaladja az 5·108 kBq/kg értéket, illetve 

levegőben elnyelt dózisteljesítménye nagyobb, mint 104 µGy/h. A transzurán elemeket is tartalmazó 

hulladékokra pedig külön osztályozást kell alkalmazni.) 

Az 1.8. ábrán feltüntetett hazai nukleáris iparhoz kapcsolódó főbb létesítmények (fenti kategorizálásnak 

megfelelő radioaktív hulladékokra és kiégett fűtőelemekre vonatkozó tárolási kapacitásait és mennyiségeit 

feltüntető) 2010. évi leltár adatait az 1.4. táblázat foglalja össze a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK 

Kft.) 10. közép- és hosszútávú terve (2010) alapján. (Az ábrán és a táblázatban a korábbi ábrákon és 

táblázatokban használt, a radioaktív hulladékok kategóriáihoz kapcsolt színkódokat használtuk.) 

1.8. ábra - A Paksi Atomerőmű és a meglévő/tervezett hazai radioaktív hulladék lerakók 

elhelyezkedése 

 

1.4. táblázat - Hazai radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag tárolási kapacitások és 

mennyiségek (2010) 
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A d) szempont szerinti csoportosításban a hazai atomerőmű üzemeltetéssel és leszereléssel kapcsolatban 

keletkező kis és közepes aktivitású hulladékok halmazállapot szerint (szilárd — szürke, folyékony — kék) 

kategorizált mennyiségeiről valamint ezek végleges elhelyezéséhez szükséges hulladéktároló térfogat 

becsléséről ad áttekintést az 1.5. táblázat (az RHK Kft. 10. közép- és hosszútávú terve (2010) alapján). 

1.5. táblázat - A kialakítandó végleges, kis és közepes aktivitású hulladéktároló 

szükséges térfogatának becslése 
 

 

(1) A leszerelés során keletkező folyékony hulladékok szilárdított állapotban együtt vannak feltüntetve ebben a 

sorbanaz egyéb szilárd leszerelési hulladékokkal. (2) Tartalmazza az atomerőmű leállítása során kirakásra 

kerülő gyanták mennyiségét is. 

4. 1.4. Hazai atomerőművi radioaktív hulladék leltár 
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A legnagyobb radioaktív hulladéktermelő Magyarországon a Paksi Atomerőmű. 

Az üzemi működés során keletkező radioaktív izotópok részben a hűtőközegbe kerülnek, amelynek: 

• egy részét (pl. nemesgázok, trícium) a környezetbe kibocsátják; 

• egy másik részét, az illékony komponenseket, aerosolokat (pl. jód) szűrőkkel-, míg 

• a vízben lévő szennyezőit pedig ioncserélő gyantákkal gyűjtik össze. 

A különböző karbantartási tevékenységek során keletkezett hulladékok (pl. kesztyűk, munkaruhák, 

védőeszközök) szintén összegyűjtik. 

Az 1.5. táblázat szerinti mennyiségben keletkező hulladékok halmazállapotuk szerint folyékonyak vagy 

szilárdak. A táblázat második oszlopa bemutatja a 2010. január 1-jén meglevő hulladékok mennyiségét, 

halmazállapotuk szerint elkülönítve egymástól. Ezen belül elkülönítve jelenik meg a 200 l-es acélhordókban 

tárolható szilárd tömörített-, nem tömörített- és Co-60 eltávolító utószűrő hulladékformák még Pakson tárolt 

hányada, és az a rész, amit a Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktív-hulladék Tároló (NRHT) területére már 

átszállítottak. Az oszlop adatai a folyékony halmazállapotú hulladékok megjelenési formáinak megfelelő 

mennyiségi megoszlást is tükrözik. (E mennyiségi adatok összesítve az 1.4 táblázat ötödik oszlopában (6891 m3) 

is megjelennek.) Megjegyzendő, hogy a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) keletkező kis 

mennyiségű hulladék kezelése az erőművi hulladékokkal együtt történik. 

4.1. 1.4.1. Kis és közepes aktivitású hulladékok 

4.1.1. 1.4.1.1. Folyékony radioaktív hulladékok 

A radioaktív izotópokat tartalmazó vegyszeres hulladékvizek (igen kis szárazanyag tartalmú (3-5 g/dm3) vizes 

oldatok, amelyekben a primerkör vízüzeméhez, a víztisztítók regenerálására, a reaktorteljesítmény 

finomszabályozására, és dekontaminálási célokra felhasznált oldott vegyszerek vannak) az atomerőmű 

ellenőrzött zónájában az alábbi főbb forrásokból keletkeznek: 

• Az ioncserélő gyanták (1.5. táblázat 5. sor) várható éves mennyisége a jelenlegi keletkezési ütem szerint 5 

m3/év. Az eddigi üzemeltetés során (2010. január 1-ig) keletkezett elhasznált gyanták mennyisége összesen 

kb. 150 m3. Ez a jelenleg figyelembe vett 30 éves üzemidőt (és az ioncserélő oszlopok végső, leszerelési 

leürítését is) figyelembe véve 424 m3. Ez (200 literes hordónként 60 litert becementálva) összesen 1415 m3 — 

immár szilárd formában elhelyezendő — ioncserélő gyantákból származó radioaktív hulladékot jelent. 

• A bepárlási maradék (1.5. táblázat 6. sor) az összegyűjtött hulladékvizek vegyszeres kezelés utáni 

bepárolásával nyert (kb. 200 g/dm3 "bórsav koncentrációjú") sűrítménye. Az eddigi üzemeltetés során 5685 

m3 keletkezett. A 2003 áprilisában bekövetkezett 2. blokki üzemzavar óta 1830 m3 alfa-sugárzókat tartalmazó 

bepárlási maradék keletkezett, melynek átmeneti tárolása a többi sűrítménytől elkülönítve, külön tartályokban 

történik. A bepárlási maradékok várható éves mennyisége a jelenlegi keletkezési ütem szerint 250 m3 /év. 

• A dekontamináló oldatok, (amelyek a 2. blokki üzemzavar elhárítása során keletkeztek), gyűjtése külön 

tartályban történt. A helyreállítási tevékenységek során 560 m3 gyűlt össze. 

4.1.2. 1.4.1.2. Szilárd radioaktív hulladékok 

Az atomerőművi szilárd hulladékok mintegy fele műanyag, ezen felül található bennük textília, hőszigetelő 

anyag, fa, fém, gumi, papír, üveg. E hulladékokat, beleértve az aeroszol szűrőket és a szilárdított iszapokat is, 

speciális (belül műanyag bevonattal ellátott) 200 literes fémhordókba helyezik. 

A keletkező radioaktív hulladékok feldolgozása a jelenlegi gyakorlat szerint: 

• A nem tömöríthető radioaktív hulladékok szétválasztása a tömöríthetőktől már a gyűjtés során megvalósul 

azáltal, hogy: 

• műanyag zsákokba kerülnek a tömöríthetőek (ide csak igen ritkán kerül nem tömöríthető hulladék); 
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• hordós gyűjtésű hulladékok közé pedig a nem tömöríthető, különböző elhasznált alkatrészek, szerkezeti 

elemek, szigetelő anyagok, szennyezett munkaeszközök kerülnek, amelyek tömegük vagy méretük miatt 

egyébként sem helyezhetők műanyag zsákokba. 

• A tömöríthető radioaktív hulladék térfogatcsökkentése az 500 kN-os préssel történik, átlagosan 5-ös redukciós 

tényezővel. Az eddigi tapasztalatok alapján a keletkezett szilárd radioaktív hulladékok 80-85 % a tömöríthető. 

• A primerköri csurgalékvizeket gyűjtő, vegyszeresen kezelő, ülepítő, vagy átmenetileg tároló berendezésekből 

kikerülő radioaktív iszapok szilárdítását, korábban gyöngykovaföld 1:1 arányú hozzákeverésével végezték. 

(2007 márciusától a gyöngykovaföldes felitatás helyett az iszapok ülepítése és a folyadéktartalom nedves 

ipari porszívóval való eltávolításával történik a szilárdítás.) 

4.2. 1.4.2. Nagy aktivitású hulladékok 

Az RHK Kft. 10. közép- és hosszútávú terve (2010) alapján: a "Paksi Atomerőmű üzemeltetése során az erőmű 

adatszolgáltatása szerint, éves szinten viszonylag kis mennyiségben (nettó 5 m3 /év) keletkezik nagy aktivitású 

radioaktív hulladék, amelyet az erőmű területén ideiglenes jelleggel tárolnak az erre a célra kialakított 

csőkutakban. Az elfoglalt tárolóhely a hulladék nettó térfogatánál nagyobb. A becsült éves keletkezési 

mennyiség kellően konzervatívnak látszik. A 1.4. táblázat szerint 222,8 m3-es tárolási kapacitásban 2010. január 

1-jén 92,4 m3-nyi hulladékot tárolnak. Az üzemidő végéig (25 év hátralevő üzemidő) további 146,6 m3 nagy 

aktivitású hulladék keletkezésével kell számolni (ez a mennyiség már tartalmazza a második blokki üzemzavar 

során keletkezett nagy aktivitású hulladékokat is). 

Ezt a hulladékot a végső elhelyezés érdekében konténerekben gyűjtik össze és betonnal öntik ki. Arra való 

tekintettel, hogy a csőkutakban elhelyezett hulladék térkitöltése nagyon rossz, a konténerezett és tárolásra 

előkészített hulladék térfogata ugyanannyinak tekinthető, mint amennyit a hulladék jelen állapotában a 

csőkutakban elfoglal. Az elhelyezhető hulladék méretét korlátozza a csőkutak geometriája. Egy-egy tárolócső 

jellemző méretei: átmérő 183 mm, magasság 6880 mm. A tároló kutakban el nem helyezhető – nagyméretű – 

hulladékok gyűjtésére ólomkonténerekben van lehetőség. 

Az atomerőmű későbbi lebontása során további 303,7 m3 nagy aktivitású hulladék keletkezésével kell számolni. 

Ez a hulladékmennyiség nettó mennyiségnek minősül, azaz a leszerelésből származó nagy aktivitású hulladék 

elhelyezéséhez ennél nagyobb térfogatú tároló szükséges. A fenti hulladékmennyiséget 101 db, nagyjából 3 m3-

es belső (effektív) térfogatú konténerben helyezik el. Ezen konténerek külső mérete beleértve a felületi elemeket 

is 1,7 m élhosszúságú kockának felel meg, tehát a leszerelésből keletkező nagy aktivitású hulladék bruttó 

térfogata 496,2 m3. A jövőben megvalósítandó nagy aktivitású hulladéktároló szükséges kapacitása az 

atomerőművi eredetű nagy aktivitású hulladékok befogadására tehát 92,4 + 146,6 + 496,2 =735,2 m3". 

Az atomerőmű különböző (szilárd, sűrítmény, gyanta) hulladékáramaiban az 1.6. táblázat bal oldala összegzi az 

radioizotópok átlagos és legnagyobb mért aktivitás-koncentrációját, jobb oldala pedig a biztonsági értékelés 

szempontjából fontos izotópok becsült aktivitását adja meg a hosszabbítás nélküli üzemidőre (2017) számítva. 

1.6. táblázat - Az atomerőmű hulladékaiban lévő radioizotópok aktivitás-koncentrációja 

(Bq/dm3 (bal oldalon és az egyes izotópok becsült aktivitása az üzemidő végén (Bq) 

(jobb oldalon) (Forrás: www.rhk.hu) 
 

http://www.rhk.hu/
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2. fejezet - A nukleáris létesítmények 
üzemeléséhez és leszereléséhez 
kapcsolódó radioaktív 
hulladékkezelés stratégia kérdései 

1. 2.1. A radioaktív hulladékkezelés nemzetközi 
alapelvei 

A radioaktív hulladék kezelésére és végleges elhelyezésére vonatkozó szabályozást a legtöbb országban a 

nemzetközi sugárvédelmi és sugárbiztonsági előírások figyelembevételével tör-vényesítik. A NAÜ 

gondozásában jelenleg is folyamatban van a radioaktív hulladékok kezelésére vonat¬kozó szabványrendszer 

kidolgozása. A sorozat alapdokumentuma az elveket foglalja össze. Az alapcélkitűzés szerint a hulladé¬kokat 

úgy kell kezelni, hogy megvédjük az emberi egészséget és a környezetet mind most, mind pedig a jövőben 

anélkül, hogy méltánytalanul nagy terheket hagynánk a jövő generációkra. Összesen kilenc alapelvet (2.1. 

táblázat) határoztak meg, amelyek következetes érvényesítése lényegesen magasabb szintű védelmet nyújt a 

társadalom egésze számára, mint az egyéb ipari tevékenységek gyakorlata (pl. a veszélyes hul¬ladékok kezelése 

és elhelyezése). 

A hulladék-elhelyezés elfogadási követelményeit általában a nemzeti hatóságok határozzák meg, felhasználva a 

nemzetközi szervezetek ajánlásait és előírásait. A NAÜ-ajánlások és előírá¬sok teljes mértékben illeszkednek az 

Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) ajánlásaihoz. A szervezet egy olyan sugárvédelmi politikát 

dolgozott ki, amelynek elsőd¬leges célja, hogy biztosítsa az egyének megfelelő védelmét anélkül, hogy 

indokolatlanul korlátozná azokat a hasznos tevékenységeket, amelyek a sugárterhelésükhöz vezethetnek [1]. Az 

ICRP ezen alapdokumentuma három feltétel teljesülését követeli meg a sugárvédelmi tevékenységek során: 

a. A sugárzással járó tevékenység indokoltsága: a sugárzással járó tevékenység bevezetése a társadalom 

számára nettó pozitív haszonnal kell járnia. 

b. A védelem: alapkövetelmény, hogy a sugárterhelést az ésszerűen elérhető leg¬alacsonyabb szinten kell 

tartani, a gazdasági és szociális tényezőket is figyelembe véve (ALARA-elv; angol betűszó: As Low As 

Reasonably Achievable). 

c. Az egyéni dózisok korlátozása: a sugárterhelés mértékét valamennyi sugárzással járó tevé¬kenységet 

figyelembe véve egy, a hatóságok által meghatározott határérték alatt kell tartani. 

2.1. táblázat - A radioaktív hulladékkezelés alapelvei (IAEA Safety Requirements No. 

WS-R-4 Annex II. 2006) 
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2. 2.2. A radioaktív hulladékkezelés általános 
megközelítésmódja 

2.1. 2.2.1. Környezetvédelmi aggályok, a biztonság és a 
fenntartható fejlődés 

Az energia fenntartható fejlődésben játszott szerepét miden társadalom egyre növekvő figyelemmel kíséri. A 

hangsúly az erőforrások megőrzésén, a lehetséges káros környezeti hatások elkerülésén, a természeti erőforrások 

kiaknázásán és a természet hosszú távú védelmén van. A műszaki szakemberek és a döntéshozók többsége 

elfogadja a különböző radioaktív hulladékok elhelyezésének 2.1. ábrán vázoltak szerinti koncepcionális 

tárolótípusait. Többnyire egyetértés van abban is, hogy a geológiai elhelyezés a hosszú élettartamú hulladékok 

végleges tárolásának műszakilag jó, biztonságos és megvalósítható megoldása. Ennek ellenére sokan 

érdemesnek tartják a fenntartható fejlődéssel összefüggésben egyidejűleg megvizsgálni a hosszú idejű átmeneti 



 A nukleáris létesítmények 

üzemeléséhez és leszereléséhez 

kapcsolódó radioaktív 

hulladékkezelés stratégia kérdései 

 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tárolást, és más (pl. a reprocesszálással összefüggő) műszaki megoldásokat. Az alapkérdés az, hogy – a hulladék 

egész életciklusát és a hosszú távú környezeti hatásokat tekintetbe véve – miképpen lehet a különböző 

lehetőségeket beilleszteni a végleges megoldás rendszerébe. Bár általánosan elfogadott, hogy a geológiai 

elhelyezés lehetővé teszi a későbbi hulladék-hozzáférést (a visszanyerhetőség – retrievibility – követelményét 

érvényesítve) az elhelyezés korai szakaszában, kérdés, hogy milyen mértékben kellene módosítani a 

mélygeológiai tárolók jelenlegi koncepcióit annak érdekében, hogy a hozzáférhetőség hosszabb időskálán 

keresztül is érvényesíthető legyen. Ez azt a kérdést is felveti, hogy miképpen célszerű a tároló bezárását 

időzíteni, környezeti és etikai meggondolásokat figyelembe véve. 

2.1. ábra - A különböző radioaktív hulladékok végleges tárolóinak javasolt elhelyezési 

módja 

 

2.2. 2.2.2. Gazdasági meggondolások 

Az a pénzügyi nyomás, amely az egész nukleáris iparra nehezedik (pl. a villamos energia piac liberalizációjából 

eredő hatás), sokszor inkább a rövid távú megoldásoknak kedvez, a hosszú távú célok kárára. Ez különösen 

érvényes a geológiai tárolókra: 

• amelynek fontosságát viszonylag könnyű megértetni, a hozzá vezető lépések sürgősségét viszont már annál 

kevésbé, és 

• amelyről bár széles körben elfogadják, hogy biztonságos és etikus megoldás, mégis: 

• a rövid távú gazdasági tényezők a végleges megoldások elodázásának kedveznek; 

• a politikai érdekérvényesítés pedig a nagyon hosszú idejű felszíni tárolást részesíti előnyben; 

• vannak, akik olyan, más megoldásokat javasolnak, (pl. a szétválasztást és transzmutációt), amelyet akár 

teljesen félrevezető módon, a végleges elhelyezést szükségtelenné tevő alternatívaként tálalnak. 

2.3. 2.2.3. Társadalmi elfogadás és bizalom 
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A fenti stratégiai területek csak a társadalmi bizalom kérdésével összhangban kezelhetők. A bizalom kivívása 

nemcsak a radioaktívhulladék-kezelésre, hanem sokszor inkább a nukleáris ipar szélesebb körű elfogadására 

vonatkozik. A bizalmat a radioaktívhulladék-elhelyezés stratégiájának etikai, gazdasági, politikai és műszaki 

kérdéseiben kell megszerezni. A társadalmi vélemények anomáliáit és különböző összetevőit, az aggodalmak 

forrását és hátterét pontosan kell meghatározni és megérteni. 

A radioaktív hulladékkezelési programok tágabb értelemben vett célja, hogy elősegítsék a döntéshozatali 

folyamatok megértését, és növeljék a társadalom döntéshozatalba vetett bizalmát, pl. a tárolófejlesztés nyitott és 

tisztességes lefolytatásával. Amilyen korai stádiumban csak lehetséges, az érdekelteknek alkalmat kell adni arra, 

hogy bekapcsolódjanak a tároló fejlesztési folyamatába. Az esetleges helyi aggályokat a döntések során mindig 

figyelembe kell venni és kezelni kell. 

3. 2.3. Nemzetközi szervezetek szabályozási 
rendszere és mértékadó ajánlásai 

Hazánk európai integrációja szükségessé teszi, hogy az ilyen, szakmailag és politikailag egyaránt kritikus 

kérdéseket (mint például a radioaktív hulladékok végleges elhelyezését célzó kutatások) nemzetközileg 

elfogadott, eurokonform módszerek alkalmazásával kezelje. Ezért röviden vázoljuk a témakörben illetékes 

nemzetközi szervezetek legfontosabb általános deklarációit, illetve azokat a konkrét előírásokat és ajánlásokat, 

amelyek a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére alkalmas telephelyek hazai minősítése során 

mindenképpen figyelembe veendő körülményekre vonatkoznak. 

3.1. 2.3.1. A Nukleáris Hulladék Konvenció 

A jelenlegi legmagasabb szintű, a témával foglalkozó joganyag a NAÜ kezdeményezésére, több éves előkészítő 

munka eredményeképpen megszületett „a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének 

biztonságáról szóló közös egyezmény” (a Nukleáris Hulladék Konvenció). Az egyezményt hazánk 1997. 

szeptember 29-én, az elsők között írta alá, majd a 1998. június 2-án ratifikálta is azt. Az egyezmény 

kihirdetésére a 2001. évi LXXVI. törvényben került sor. 

A Nukleáris Hulladék Konvenció, céljával és jellegével összhangban, a döntően a nukleáris anyagok 

elterjedésének megakadályozását (safeguards), illetve az általános biztonsági és sugárvédelmi szempontok 

érvényesítését kívánja megvalósítani. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok problémájának teljes megoldására 

ez a joganyag is a mély geológiai formációban való végleges elhelyezést tekinti az egyetlen, jelenleg 

elfogadható végleges technikának. Általános jellegű előírásai azonban kevésbé alkalmazhatóak a potenciális 

telephelyek minősítésének országos szintű gyakorlatában. 

3.2. 2.3.2. A NAÜ által kidolgozott szabályozási rendszer 
fontosabb elemei 

A nukleáris energia békés célú alkalmazásának tekintetében nemzetközi főhatósági szerepkört betöltő NAÜ által 

kidolgozott szabályozási rendszernek igen nagy gyakorlati jelentősége van. A bécsi székhelyű szervezet a 60-as 

évek eleje óta – mind számát, mind témaköreit tekintve – folyamatosan szélesedő, rendkívül kiterjedt 

előírásrendszert vezetett be a nukleáris biztonságot érintő kérdések szabályozására. Ezen belül a radioaktív 

hulladékok problémaköre csak a '70-es évek végétől került igazán előtérbe: ekkor kezdődött meg a Radioactive 

Waste Safety Standards sorozat kiadása. 

A kilencvenes évek közepére a szabályozási rendszer egyes elemei között felmerülő harmonizálási problémák 

már igen súlyosnak bizonyultak. Ezért elhatározták a rendszer átalakítását, és jelenleg is intenzíven dolgoznak a 

témakört érintő előírások, illetve ajánlások teljes körű felülvizsgálatán. (A felülvizsgálati program mindenkori 

aktuális helyzetéről a www.iaea.org internet-címen lehet tájékoztatást kapni.) 

A NAÜ négy olyan Tanácsadó Bizottságot (Advisory Committee – AC) hozott létre, amely felelős az alábbi 

tématerületeken hatályos dokumentumok felülvizsgálatáért: 

• Nukleáris biztonság (Nuclear Safety; felelős bizottság: NUSSC); 

• Sugárbiztonság (Radiation Safety; felelős bizottság: RASSC); 

http://www.iaea.org/
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• Radioaktív hulladék biztonság (RadWaste Safety; felelős bizottság: WASSC); 

• Szállítási biztonság (Transport Safety; felelős bizottság: TRANSSC); 

Az ötödik, legáltalánosabb terület, az általános biztonság (General Safety) kategóriájába tartozó anyagok 

előkészítéséért valamennyi említett Tanácsadó Bizottság közösen felel, az egyel magasabb jóváhagyási szintet 

képviselő biztonsági szabványokért felelős bizottság (Advisory Commission on Safety Standards; ACSS) nevű 

testület irányítása alatt. 

Az új rendszer keretében létrejött, illetve létrejövő dokumentumok két alapvető csoportba tartoznak, amelynek 

egymástól elkülönülő feladatait már a nevek is jól érzékeltetik: 

• Biztonsági szabványok sorozata (Safety Standards Series; SSS), amelyek elsődleges célja, hogy az egyes 

nemzeti szabályozások alapját képező információkat rendszerezze. 

• Biztonsági (műszaki) jelentések sorozata (Safety (Technical) Reports Series; S(T)RS), amely a témával 

kapcsolatosan praktizáló kutatókhoz, szakemberekhez, mérnökökhöz szól, és a több évtizedes kutatási 

gyakorlatból nemzetközi szinten is leszűrhető legfontosabb módszertani, gyakorlati tapasztalatokkal 

foglalkozik. 

Ezen anyagok összeállításához a világban működő programok legjobb vezető szakértőit szervezik 

munkacsoportokba. Így az egyes konkrét kutatási fázisok tervezése során talán a leginkább ezekre az 

információkra lehet és kell támaszkodni. Az SSS-en belül az egyes dokumentumok a következő három 

hierarchikus szintre sorolhatók be: 

• Biztonsági alapok (Safety Fundamentals; SF), amely körbe tartozó kiadványok a legmagasabb szintű, a 

tagországok számára kötelező elvi-etikai és szakmai deklarációkat ismertetik; 

• Biztonsági követelmények (Safety Requirements; SR), amik a legfontosabb, kötelező jelleggel figyelembe 

vevő konkrét szakmai, tervezési előírásokat gyűjtik össze; 

• Biztonsági útmutatók (Safety Guides; SG), amelyek módszertani útmutatókat, eljárásrendeket, ajánlásokat 

tartalmaznak. Ezek alkalmazása ugyan – tekintettel esetleges helyszínspecifikus vonatkozásokra – nem 

feltétlenül kötelező, de a nemzetközi szakmai ismeretek olyan széles bázisára épülnek, hogy megalapozott 

indokok hiányában az ezektől való jelentős eltérés egyetlen tagország számára sem javasolható. (Ez a sorozat 

áll a legközelebb a TRS köteteihez.) 

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére alkalmas telephelyek hazai minősítése során értelemszerűen 

elsősorban az ACSS és a WASSAC hatáskörébe tartozó dokumentumok áttekintése tartozik. Az alábbiakban – 

az általános deklarációktól a részletes megvalósítási irányelvek felé haladó sorrendben – ezeket az 

információkat rögzítjük (átugorva a radioaktív hulladékok kategorizálásának és a hulladékkezelés alapelveinek 

korábban már részletesen tárgyalt kérdéseit). 

3.2.1. 2.3.2.1. A geológiai formációban történő elhelyezés biztonsági alapelvei 
és műszaki követelményei 

Már több évtizede tartós és egyre inkább erősödik a szakmai egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a nagy 

aktivitású, hosszú élettartamú, hőtermelő radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére az alkalmas geológiai 

képződmény a leginkább reális alternatíva. Ez jut kifejezésre az [IAEA, 1989] (No. 99; „Safety Principles and 

Technical Criteria for the Underground Disposal of High Level Radioactive Wastes”) jelű anyagban is, amelyet 

a téma egyik legfontosabb alapdokumentumának lehet tekinteni. (2006-ban ennek felülvizsgálataként adták ki a 

"Geological Disposal of Radioactive Waste WS-R-4 Safety Requirements" dokumentumot.) 

A dokumentum a nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének fő céljait 

az alábbiak szerint határozza meg: 

• A jövő nemzedékekkel szemben érzett felelősség miatt a nagy aktivitású hulladékokat hosszú távon úgy kell 

elszigetelni az emberi környezettől, hogy ne hárítsuk utódainkra az elhelyezési rendszer üzemeltetésének, 

vagy intézményes ellenőrzésének kötelezettségét. 
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• Az alkalmazott megoldás olyan legyen, hogy az hosszú távon garantálja a radiológiai biztonságot, vagyis a 

jelenleg érvényes alapelvek szerint az ember és a teljes környezet radiológiai hatásokkal szembeni védelmét. 

A fenti célok elérése érdekében megfogalmazandó alapelveket a dokumentumok az alábbiak szerint rögzíti: 

• A jövő generáció terheinek minimalizálása. Értelemszerű, hogy a végleges elhelyezés időpontjával 

kapcsolatos döntések meghozatalánál egyéb szempontokat is figyelembe kell venni (pl. egy felszíni átmeneti 

tárolás mellett műszaki és sugárvédelmi érvek, a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek – például a végleges 

elhelyező létesítmény rendelkezésre állása –, a nukleáris anyagok készletgazdálkodásával kapcsolatos 

megfontolások, valamint egyéb gazdasági, társadalmi vonatkozások). Az alapelv azonban deklarálja, hogy a 

nukleáris energiával kapcsolatos terheket azoknak a generációknak kell viselni, akik annak fő haszonélvezői 

voltak. 

• A biztonság függetlensége az intézményes ellenőrzéstől. Természetesen nem kizárt, hogy a jövő generációk – 

saját szuverén elhatározásuk alapján – erőforrásokat biztosítsanak a végleges elhelyező létesítmény 

karbantartására és/vagy intézményes ellenőrzésére, de a megoldás biztonsága nem múlhat ezen. 

• A jövőbeli radiológiai kockázat minimalizálásának elve. A végleges elhelyezést úgy kell megvalósítani, hogy 

annak ne legyen olyan előre látható jövőbeli kockázata az emberi egészségre, vagy a természeti környezet 

más elemeire, ami ma ne lenne elfogadható. 

• Országhatárokon túlmutató hatások kezelésének alapelve. A nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezési 

biztonsága kapcsán számításba veendő terület – a vizsgált helyszín jellegétől és elhelyezkedésétől függően – 

bizonyos esetekben akár a végleges elhelyezést megvalósító ország határain túl is nyúlhat. Ilyen esetekben a 

szomszédos ország érintett populációjára alkalmazandó sugárvédelmi kritériumok és eljárásrendek nem 

lehetnek kevésbé szigorúak, mint a kibocsátást generáló ország saját, belső szabályai. 

• Felső dózis-egyenérték korlát megállapítása. A dokumentum deklarálja azt a felismerést, hogy léteznek olyan 

mechanizmusok, amelyek valamilyen alacsony valószínűséggel az elhelyezett radionuklidok egy részének 

kiszabadulását eredményezhetik. Ezek a mechanizmusok kétfélék lehetnek: 

• egyrészt az alkalmazott mérnöki gátak degradációja, illetve a földtani gát izolációs képességének véges 

volta következtében bekövetkező lassú, fokozatos migrációra (ún. normál scenáriók); 

• másrészt pedig a gátrendszer elemeinek pillanatszerű roncsolódását eredményező folyamatok (pl. 

geodinamikai események, szándékolatlan, vagy szándékos emberi behatolás), az ún. roncsolódásos 

scenáriók lehetséges hatásaira kell itt gondolni. 

Az IAEA szabályozása megköveteli, hogy a normál scenáriók eredményeképpen fellépő átlagos dózis a 

lakosság kritikus csoportjára nézve ne lépje túl azt a felső dózisegyenérték korlátot, amelyet a nemzeti hatóság a 

releváns egyéni dóziskorlátból erre a tárolóra kioszt. Ez a releváns dózis hosszan tartó besugárzás esetén 1 

mSv/év terhelésnek felel meg. A jövőben fellépő dózisok számításánál abból a feltételezésből kell kiindulni, 

hogy az akkori egyedek életstílusa és táplálkozási szokásai azonosak a ma élő emberekével. 

• Felső kockázati korlát megállapítása. A dokumentum a lakosság kritikus csoportjára vonatkozó egyedi 

kockázat még megengedhető értékét 10-5 eset/évben korlátozza mindazon esetekre (roncsolódásos scenáriók), 

amelyeket a felső dózisegyenérték-korlát alkalmazásával nem lehet kezelni. 

• Az ALARA-elv alkalmazása. A nukleáris biztonságtechnikában általánosan alkalmazott ún. ALARA-elv 

alkalmazásával a végleges elhelyezésből származó dózisterheléseket az észszerűen – vagyis irreális 

többletráfordításokat nem igénylő módon – elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani. (A felső 

dózisegyenérték és kockázati korlát azonban semmiképpen sem léphető túl.) 

A dokumentum szerint a fenti célkitűzések és biztonsági alapelvek megvalósítása érdekében az alábbi 

követelményeknek kell teljesülniük: 

• Általános rendszerszintű megközelítés. A végleges elhelyezés hosszú távú biztonságát tagolt védelemmel kell 

garantálni. A tagolt védelem a hulladékforma, a csomagolás, az alkalmazott mérnöki gátak megfelelő 

kialakításából, valamint a földtani gát és környezete megfelelő kiválasztásából áll. A követelmény elsősorban 

azt mondja ki, hogy a létesítmény hosszú távú biztonságának értékelésénél a komplex, tagolt rendszer 

integrált teljesítőképességét kell vizsgálni. Kiemeli viszont azt is, hogy a nagy aktivitású hulladékok esetében 
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a földtani gátnak meghatározó jelentősége van, mivel a mérnöki alkotások teljesítőképessége biztosan nem 

garantálható a hulladékok teljes eliminációjához vezető időintervallumra. 

• Radioaktív izotóp-tartalom meghatározása. A földtani gát szerepét játszó terület értékelése (célszerűen már a 

kiválasztása is) megfelelő biztonsággal csak a hulladék összetételének és fizikai, radiokémiai jellemzőinek 

ismeretében történhet (forrás-oldali paraméterek). Annak érdekében, hogy a tervezés és értékelés során 

alkalmazott jellemzőkkel megegyező legyen a végleges elhelyezésre kerülő hulladék radioaktív izotóp-

tartalma, megfelelő hulladékátvételi kritériumokat kell meghatározni és kötelezően alkalmazni. 

• A megfelelő hulladékforma kialakítása. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok kizárólag olyan 

kondicionálás után kerülhetnek végleges elhelyezésre, amelynek végeredményeképp szilárd halmazállapotba, 

illetve az elhelyezési rendszernek megfelelő formába kerülnek, továbbá a radioaktív izotópok visszatartását 

elősegítő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

• A kezdeti izolációs időszak jellemzőinek megfelelő kialakítása. A végleges elhelyezésre kerülő hulladékok 

kezdeti időszakban viszonylag magas hőterhelése és sugárzási szintje (még átmeneti tárolás, vagy 

reprocesszálás után is) következtében a tárolás kezdeti időszakát kritikusnak kell tekinteni mind a hulladékot 

körülvevő földtani gát stabilitása, mind pedig a számításba veendő hidrogeológiai, mechanikai, termikus, 

geokémiai, mikrobiológiai, stb. folyamatok komplexitása és tervezhetősége szempontjából. Ezért az 

elhelyezési rendszer teljesítmény-értékeléséhez meg kell határozni az ún. magas fokú izolációs időszak 

(amikor a mérnöki gátrendszer elemei még biztosan képesek az izotópmigráció teljes meggátlására) 

szükséges hosszát és ennek jellemzőit. 

• A végleges elhelyező létesítmény tervezése és építése. Alapelv, hogy a létesítés, az üzemeltetés és a lezárás 

során is minden műveletet úgy kell tervezni, valamint kivitelezni, hogy a befogadó kőzet és a releváns 

környezet megfelelő biztonsági funkciója mindvégig fennmaradjon. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

• egyrészt törekedni kell olyan technológiák kiválasztására (illetve ezek megfelelő módon történő 

végrehajtására), amelyek a lehető legkisebb mértékben csökkentik a telephely izolációs képességét; 

• másrészt az így okozott hatásokat is értékelni kell a biztonságra gyakorolt következményeik szempontjából. 

• Nukleáris kritikus állapot megelőzése. Az objektum és az elhelyezési rendszer geometriáját úgy kell 

kialakítani, hogy az elhelyezésre kerülő hulladékokban felhalmozott hasadóanyag bármilyen elképzelhető 

scenárió esetén is szubkritikus állapotban maradjon. 

• Megfelelő geológiai környezet kiválasztása. Ezen általános követelmény a gyakorlatban két feltétel 

teljesítésével elégíthető ki: 

• A létesítményt olyan mélyen kell telepíteni, hogy az megfelelő védelmet nyújtson az elhelyezett hulladék 

számára bármely számításba vehető külső körülmény és folyamat ellen; 

• A létesítményt olyan tulajdonságokkal rendelkező befogadó kőzetben kell telepíteni, amely nem növeli 

meg jelentősen a mérnöki gátak leromlási sebességét, illetve azok degradációját követően megfelelően 

korlátozza a külső környezet felé irányuló radionuklid-transzportot. 

• Természeti erőforrások (készletek) figyelembevételének kötelezettsége: A tároló telephelyét és méretét úgy 

kell megválasztani, hogy az ne kerüljön olyan értékes természeti erőforrások és anyagok közelébe, amelyek 

más forrásból nem állnak rendelkezésre. Ez a készletgazdálkodási megfontolások mellett azért is lényeges, 

mivel így csökkenthető (teljesen azonban nem zárható ki) annak esélye, hogy a jövőben a természeti 

erőforrások felkutatása, vagy kitermelése az objektum integritását veszélyeztesse és így roncsolódásos 

scenárió következzék be. 

• Biztonsági elemzések alkalmazásának kötelezettsége. Ez a követelmény azon a felismerésen alapul, hogy a 

végleges elhelyező létesítmény hosszú távú biztonságának igazolása közvetlen módon nem lehetséges. Ennek 

ellenére – megfelelő műszaki és tudományos adatbázisok létrehozásával és számítási-értékelési módszerek 

kifejlesztésével – lehetőség van a biztonság közvetett módon történő bizonyítására. Ezt az eljárás hívják 

biztonsági elemzésnek. A biztonsági elemzés során az előre rögzített kockázati és dózis-kritériumok 

teljesíthetőségét kell vizsgálni; a forrás-oldal, az elhelyezési rendszer, a tagolt védelem, valamint a bioszféra-

paraméterek együttes elemzése alapján. Ez történhet determinisztikus és sztochasztikus módszerek 
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alkalmazásával, de a kettő párhuzamos alkalmazása és egymással való ellenőrzése az igazán kívánatos 

megoldás. 

• Minőségbiztosítás. A telephely kiválasztásának, értékelésének, a létesítmény építésének, üzemeltetésének, 

lezárásának valamennyi folyamatára, valamint a tagolt védelem minden, emberkéz alkotta összetevőjére 

minőségbiztosítási rendszert kell létrehozni és üzemeltetni annak érdekében, hogy a vonatkozó műszaki 

szabványokban előírt minőség, illetve a tervezés és biztonsági elemzés során feltételezett tulajdonságok 

garantálhatók legyenek. Ehhez megfelelő szervezeti struktúrát kell felépíteni, és be kell mutatni azon 

szervezetek, illetve személyek felelősségét és jogait, akiket a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásába és 

üzemeltetésébe bevontak. 

• Az értékelés időtávlatainak meghatározása. Világosan fel kell ismerni, hogy – bár a jövő generációkkal 

szembeni felelősségünk időben korlátlan – a fent rögzített módszerekkel történő (tehát a jelenlegi életviteli és 

táplálkozási szokások számba vételén alapuló) értékelési eljárások több tízezer éves távlatokban egyre inkább 

spekulatívvá válnak. Ezért rögzíteni kell azt az időléptéket, amelyen belül a felső dózisegyenérték-korlát 

alkalmazásával végzett elemzést mennyiségileg is elfogadható biztonsággal kivitelezhetőnek tartjuk. Ez nem 

azt jelenti, hogy a későbbi, megnövekedett bizonytalanságú időszakokra vonatkozólag nincs szükség további 

elemzésre, de erre nézve már egyéb független módszerek, illetve garanciát jelentő eljárások kifejlesztése 

kívántatik meg. A roncsolódásos scenáriók kockázatának elsősorban földtani stabilitási vizsgálatokra épülő 

elemzése természetesen hosszabb időléptékben is értékelhető, ezért ezt a vizsgálatot a hulladék teljes várható 

eliminációs időtartamára vonatkoztatva is indokolt elvégezni. 

3.2.2. 2.3.2.2. A telephely-kiválasztás és telepítés alapvető irányelvei 

A fenti alapelvekből, illetve követelményekből a kőzettest és telephely kiválasztására, jellemzésére, valamint a 

telepítési folyamatra vonatkozóan figyelembe veendő irányelveket az [IAEA, 1994] dokumentuma foglalja 

össze ("Siting of Geological Disposal Facilities"). 

Bár Magyarország esetében a végleges elhelyezés érdekében kutatandó, első számú formáció (Bodai Aleurolit 

Formáció; BAF) a fentiek szerint már kiválasztásra került, a dokumentum néhány általános alapelvének 

rögzítése azért is célszerű, mert azok a telephely-minősítés bármely fázisában is kötelező érvénnyel bírnak. 

A dokumentum első része a helyszínkiválasztási és telepítési folyamat általános követelményeit rögzíti. Ennek 

legfontosabb elemeit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

• A célra megfelelő befogadó geológiai környezet és telephely kiválasztása során abból kell kiindulni, hogy a 

kiválasztás helyességével (tehát a hosszú távú izolációs képesség meglétével) kapcsolatban megfelelő 

értékelési eljárások lefolytatása, valamint bizonyítási kötelezettség terheli a szakembereket és a 

döntéshozókat. A döntéshozatalnál a már említett rendszerszintű megközelítést kell alkalmazni. 

• A telephely kiválasztása és a végleges elhelyezésre kerülő hulladékok típusa és mennyisége szoros 

kapcsolatban kell, hogy álljon egymással. 

• Tekintettel a nagy aktivitású hulladékok kapcsán megvalósítandó izoláció rendkívül hosszú időtartamára, a 

telephelyjellemzést követően egy időigényes, (általában több évtizedes) verifikációra kerül sor, amelynek 

elsődleges célja az izolációs kapacitást meghatározó legfontosabb jellemzők és folyamatok hosszú távú 

ellenőrzése helyszíni, tehát földalatti laboratóriumi körülmények között. A földalatti laboratóriumok 

(Underground Research Laboratory; URL) emellett lehetővé teszik a végleges elhelyezés megvalósításához 

alkalmazható technológiák fejlesztését és megvalósíthatóságuk igazolását is. 

• A fentiek szerint megfelelően előkészített telephely-jellemzés és biztonsági értékelés alapozhatja meg a 

telepítési döntést, amelyet a kivitelezés, az üzemszerű működés és a lezárás követ. A verifikációnak azonban 

a létesítmény teljes üzemideje alatt tovább kell folytatódnia. 

A dokumentum második része részletesen tárgyalja azokat a követelményeket, amelyek a potenciálisan 

alkalmasnak tekinthető kőzettest, illetve telephely kiválasztásához vezetnek. Az alkalmazott megfogalmazás 

szerint a kritériumok nagy segítséget jelentenek a döntési folyamatban, de nem szabad őket abszolút 

feltételeknek tekinteni. A tervezési fázisban nagyon fontos a rugalmasság és az, hogy megmaradjon a lehetőség 

arra, hogy a rendszer valamely komponensének a gyengeségét egy másikkal szemben megfogalmazott 

szigorúbb követelményekkel kompenzáljuk. 
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3.2.3. 2.3.2.3. A geológiai formációban történő elhelyezés gyakorlati kérdései 

Az IAEA 2003 februárjában adta ki a Technical Reports Series No. 413. jelű dokumentumot [IAEA 2003] 

(Scientific and Technical Basis for Geological Disposal of Radioactive Wastes), ami – a vonatkozó hazai 

jogszabály mellett – a kutatások tervezése, kivitelezése és értékelése során minden bizonnyal az egyik legtöbbet 

idézett, (és a további fejezetekben részletesebben tárgyalt) anyag. 

A jelentést készítő munkacsoport életre hívásakor az IAEA abból indult ki, hogy – bár a több évtizedes kutatási 

tapasztalatok alapján már szinte teljes a szakmai konszenzus a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges, 

mély geológiai formációban történő elhelyezésének szükségességével és kivitelezhetőségével kapcsolatban – 

még egyetlen országban sem lépett működésbe ilyen létesítmény (leszámítva az USA-ban, Új Mexikó államban, 

Carlsbad mellett kialakított, a nem jelentős hőterhelést eredményező hulladékok részére kialakított „Waste 

Isolation Pilot Plant”-et, rövidítve: WIPP-et). A legtöbb, ezt célzó nemzeti program vita tárgyát képezi, és 

késedelmet szenved, mert a társadalom egyes csoportjai nem bíznak ebben a megoldásban. Ezért a dokumentum 

bemutatja a geológiai tárolók tudományos és műszaki kérdéseit illetően az utóbbi évtizedben tett igen jelentős 

előrelépéseket, bizonyítja a koncepcióval kapcsolatos ismeretek helytállóságát, megbízhatóságát, valamint 

ésszerű indokokat és útmutatást ad a tagországok számára a biztonságos geológiai tárolók építéséhez. A jelentés 

teljes mértékben a fentiekben ismertetett dokumentumokban lefektetett alapelvekre támaszkodik. 

Az anyag első részében a mély geológiai formációban történő végleges elhelyezés koncepciójának általános 

ismertetésére kerül sor, külön kiemelve a megoldás alapvető működési elvét és biztonságot garantáló elemeit. 

Megközelítése természetesen rendszerszemléletű, így a működő létesítmény valamennyi elemének 

(hulladékforma, hulladékcsomag, műszaki gátrendszer, a tároló kiépítése, a természetes gátrendszer, valamint a 

bioszféra) tervezésére, vizsgálatára és minősítésére is kitér. A leírás a végleges elhelyező létesítmények 

különböző funkcióira helyezi a hangsúlyt, melyeket élettartamuk különböző szakaszaiban el kell látniuk. Leírja 

mindazon folyamatokat, melyek fontosak a radionuklidok elhelyezését illetően, valamint azokat is, melyek 

hatással lehetnek az egyes gátak hosszú távú épségére. Kijelöli azokat a fontosabb, de jelenleg még nagyobb 

fokú bizonytalanságokkal terhelt szakmai területeket is, melyeken a megfelelő szintű biztonság eléréséhez 

komolyabb előrelépést kell még elérni az egyes nemzeti programokban, illetve a nemzetközi együttműködésben. 

A dokumentum kiemeli, hogy a minősítéshez és biztonsági értékeléshez tartozó egyes lényeges tulajdonságok, 

folyamatok, jelenségek erősen hely- és koncepciófüggők lehetnek. Így például igen fontos megállapításokat tesz 

a különböző jellegű potenciális befogadó összletekben tervezett tárolók tervezésekor, létesítésekor és biztonsági 

értékelésekor figyelembe veendő folyamatokkal kapcsolatban. 

Egy nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok számára készülő elhelyező létesítmény építése, 

üzemeltetése és megszüntetése – beleértve valamennyi föld alatti üreg bezárását is – rendkívül széles körű és 

komplex műszaki és tudományos ismereteket kíván meg, amelyeket alkalmazni kell a koncepcionális 

megközelítésben, a tervezés, valamint a teljesítmény- illetve biztonsági értékelés minden fázisában. Egyértelmű 

definíciót kell adni továbbá a teljesítmény- és biztonsági értékelés magyar szakmai nyelvben általában eléggé 

félreérthetően használt fogalmaira is: Eszerint a: 

• "Teljesítményértékelés" (Performance Assessment; PA) kifejezést akkor használjuk, amikor az elemzés a 

többszörös gátrendszer elemeinek működőképességét, illetve annak időbeli alakulását vizsgálja. 

• "Biztonsági elemzés"-ről illetve "biztonsági értékelés"-ről (Safety Assessment; SA) pedig akkor beszélünk, ha 

a rendszer elemzése alapján a lehetséges következményeket, terheléseket a biztonsági szabványokkal, 

előírásokkal hasonlítjuk össze. 

A dokumentum kiemelten tárgyalja a PA/SA feladatait a létesítmény építéséhez, üzembe helyezéséhez illetve 

felszámolásához vezető döntéshozatali folyamatban. Kiemelendő megállapítás, hogy a döntésekhez széles körű 

egyetértésre van szükség az egyes fázisokat lezáró biztonsági elemzés következtetéseit illetően. Ennek 

elősegítése érdekében a dokumentum külön hangsúlyt fektet az ún. "Safety Case" (SC) (a legjobb magyar 

fordítás a "biztonsági dosszié") összeállításának és folyamatos ellenőrzésének központi szerepére. Ennek 

kiemelése azért is szükséges, mivel – bár a nemzetközi gyakorlatban ezt a fogalmat már igen régóta, és széles 

körben használják – a hazai programokban ez a fogalom mindez ideig nem nagyon került elő. 

A biztonsági dosszié összeállításának célja a többszörös gátrendszer működése által biztosított végleges 

elhelyezés hosszú távú biztonságába vetett bizalom felépítése valamennyi olyan információ megszerzése révén, 

melyek elősegítik a működés szélesebb körben történő megértését, illetve a szakemberek által megfelelő 
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mértékben bizonyított és demonstrált megoldások elfogadtatását. A biztonsági dosszié egyaránt támaszkodik a 

teljesítmény- illetve a biztonsági értékelések eredményeire, de ezeken kívül még további minőségi 

bizonyítékokat és érveket sorakoztat fel annak bemutatására, hogy a létrehozott teljes rendszer működésének 

bizonytalansága az elfogadható tartományon belülre esik. Az összeállítás és bemutatás folyamatában tehát ki 

kell jelölni azokat az általános, koncepcionális területeket, melyeket jól ismerünk, és ahol nyugodtan 

hagyatkozhatunk a nemzetközi tanulmányok megállapításaira. 

Természetesen minden nemzeti programban lehetnek hely- és/vagy koncepció-specifikus kérdések, további 

kutatómunkát igénylő, bizonytalan szakmai területek. Ezekre mindenképpen rá kell mutatni, és a biztonsági 

dosszié összeállítása érdekében fokozott figyelmet kell rájuk fordítani. A biztonsági dosszién belül különösen 

fontos azoknak a közvetlen bizonyítékoknak az összegyűjtése és bemutatása, amelyek igazolják a természetes 

gátrendszer megismert tulajdonságainak a földtani korok időléptékében való állandóságát (pl. az ún. természetes 

analógia vizsgálatok). 

Ki kell emelni, hogy a természetes analógia fogalom értelmezésében az anyag felfogása jelentősen eltér a 

korábbi szemlélettől, és a nemzetközi gyakorlat legújabb eredményeit tükrözi. A korai szakirodalom ezen az 

összefoglaló néven eredetileg azokat a különleges uránérc-lelőhelyeket említette, ahol a földtörténet korai 

időszakában (akár 1-2 milliárd évvel ezelőtt) a 235U magas koncentrációja, illetve a megfelelő környezeti 

feltételek mellett természetes hasadási láncreakció ment végbe. (Pl. Gabon, Oklo). Ezeket a területeket abból a 

szempontból is megvizsgálták, hogy az ott található földtani képződmények milyen mértékben akadályozták 

meg a hasadási termékek környezetbe való szétszóródását. A TRS No. 413. jelű dokumentum talán az első olyan 

hivatalos nemzetközi ajánlás, ami ezt a fogalmat telephely-specifikus megközelítésben tárgyalja. Ezek szerint, 

amennyiben a természetes analógiák keresésének új célja a földtudományi alkalmasság megítélésében rejlő 

bizonytalanságok csökkentése, úgy természetes analógiának kell tekinteni mindazon felismert természeti 

folyamatokat és jelenségeket, amelyek közvetlenül bizonyítják a potenciális befogadó összlet izolációs 

képességét meghatározó főbb tulajdonságok hosszú idejű fennmaradását, illetve szakmailag megalapozzák a 

vizsgálati eredmények időbeli extrapolálhatóságát. 

Az IAEA megbízásából több egyéb, a kutatási programok egyes szakmai területeinek tervezése során több 

alapvető fontossággal bíró műszaki jelentés is napvilágot látott. Például: 

• A természetes rendszerekben általában a talajvíz (repedésvíz, pórusvíz) által előidézett szennyeződésterjedés 

a legvalószínűbb transzport-mechanizmus, amely a radionuklidokat a bioszféráig, az emberi környezetig 

eljuttathatja. Ezért a hidrogeológiának kiemelt szerepet kell játszania a végleges elhelyezésre kiszemelt 

kőzettest kiválasztásában és minősítésében. A végleges elhelyezést célzó kutatási programok keretében 

végrehajtandó hidrogeológiai vizsgálatok szakmai céljait, módszertani alapjait, kivitelezésének és 

értékelésének szabályait foglalja össze az [IAEA 1999] jelű, Technical Reports Series No. 391. azonosítójú 

dokumentum (Hydrogeological Investigation of Sites for the Geological Disposal of Radioactive Waste). 

• A TRS No. 413. jelű jelentés egyik kísérő dokumentumaként született meg az IAEA-TECDOC-1243 

azonosítójú, [IAEA 2003/b] jelű anyag (The Use of Scientific and Technical Results from Underground 

Research Laboratory Investigations for the Geological Disposal of Radioactive Waste). Ez a potenciális 

helyszínek kutatásából és a föld alatti laboratóriumi vizsgálatokból elért legfontosabb eredményeket, 

ismereteket foglalja össze, külön kiemelve a föld alatti, megfelelő léptékű vizsgálatok lefolytatásának 

szükségességét. Az ebben rögzített ismeretek a föld alatti kutatólaboratórium geometriájának és szükséges 

funkcióinak előzetes tervezéséhez szükséges. 

3.3. 2.3.3. Az OECD és az Európai Unió gyakorlata 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet-beli (Organization for Economic Co-operation and 

Development; OECD), valamint EU-tagságunkra való tekintettel szükséges annak vizsgálata is, hogy ezek a 

szervezetek a tagországok saját nemzeti szabályozási rendszerén túlmenően érvényesítenek-e közösségi 

előírásokat, ajánlásokat. 

Mindkét nemzetközi szervezet a nukleáris energia mellett- ill. ellene elkötelezett (anti- és pro-nukleáris) 

országok egész csoportjait tömöríti. Ezek belső gazdasági, társadalmi és politikai érdekviszonyai – a rendkívüli 

módon felgyorsult globalizáció ellenére – még mindig tág határok között változnak. A tagországoknak az IAEA 

előírásaihoz, illetve ajánlásaihoz illeszkedő belső szabályozási rendszerük van, és ennek megfelelően a 

különböző tagországokban számos tekintetben egymástól merőben eltérő gyakorlat alakult ki. 

Következésképpen a nukleáris energetika – és ezen belül különösen a radioaktív hulladékok – gyakorlati 
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kérdéseiben egészen napjainkig sem az OECD, sem pedig az EU nem dolgozott ki minden tagországra nézve 

kötelező érvényű, konkrét előírásokat. 

Ennek ellenére mindkét szervezet intenzíven foglalkozik a nukleáris hulladékok témakörével, ezen belül 

elsősorban a biztonság és a tudományos megalapozottság fokozásával. Az OECD Nukleáris Energia 

Ügynöksége (Nuclear Energy Agency; NEA) keretében működő Radioaktív Hulladék Menedzsment 

(Radioactive Waste Management; RWM) ezen a területen is kiterjedt fejlesztési programokat, illetve 

tudományos testületeket működtet, munkaértekezleteket (workshopokat) szervez. Ezek elsődleges célja a 

radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló egyes különálló nemzeti programok szakmai 

összehangolása, színvonalának és megbízhatóságának javítása. Ehhez a szakmai-tudományos közreműködésen 

túl az Ügynökség szervezési és esetenként pénzügyi segítséget is nyújt. Az OECD NEA ennek megfelelően az 

utóbbi évtizedben a végleges elhelyezés alapkoncepciójának, illetve részlet-terveinek kidolgozásában az egyik 

legfontosabb, kifejezetten pro-aktív jellegű szervezet lett. Közreműködésével számos alapvetőnek tekinthető 

szakmai dokumentum és publikáció jelent meg. Külön ki kell emelni ezen belül a különböző potenciális 

befogadó kőzettípusok referencia-helyszínein végzett telephelyfüggetlen kutatás-módszertani fejlesztések és 

vizsgálatok eredményeit, amelyek természetesen a tagországok számára rendelkezésre állnak. A BAF kutatása 

szempontjából különösen fontosak az agyagjellegű potenciális befogadó képződmények minősítésének általános 

kérdéseit taglaló publikációk. 

A tervezés alatt álló kutatási program szempontjából ugyancsak igen hangsúlyos, hogy az OECD RWM 

keretében működik az ún. Clay Club (Agyagklub; vagy hivatalos nevén: „IGSC Working Group on 

Measurement and Physical Understanding of Groundwater Flow Through Argillaceous Media”). Ennek a 

munkacsoportnak Magyarország – éppen a BAF-fal kapcsolatos kutatások miatt – 1998 óta hivatalosan is tagja, 

és delegáltjai azóta is aktívan vesznek részt az Agyagklub éppen futó projektjeiben (FEPCAT, CATALOGUE, 

SELF-HEALING, stb.). 

Az OECD NEA és az IAEA között fennálló együttműködés napjainkban kifejezetten felerősödött. Ennek 

elsődleges célja, hogy a két szervezet által kibocsátott elvi deklarációk, illetve szakmai dokumentumok 

egységesítése minél magasabb szinten történjék meg. Az együttműködés egyik legkézzelfoghatóbb példája, 

hogy az OECD NEA társ-finanszírozóként és szakmai közreműködőként egyaránt fellép az IAEA szabályozási 

rendszerének már említett felülvizsgálati programjában. 

Egy több éves, nemzetközi szakmai és etikai vita következményeként az OECD NEA egy Etikai Nyilatkozatot 

adott ki a nukleáris hulladékok kérdéskörével kapcsolatban [OECD NEA, 1995]; [Ormai 1996]. A Nyilatkozat 

tartalmazza azokat a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos alapelveket, amelyek tiszteletben tartását mind a 

tagországoktól, mind pedig a csatlakozni kívánó országoktól a legmesszemenőbbekig megkövetelik. A 

Nyilatkozat (amely egyébként teljes mértékben konform az IAEA fentiekben ismertetett szabályozási 

rendszerével) tartalmának legfontosabb elemei – a teljesség igénye nélkül – a következők: 

• Az intergenerációs kockázat-egyenlőség elve. Ennek értelmében a jövő generációval szembeni 

kötelességünk, hogy ne hagyjunk utódainkra sem a magunkénál kisebb biztonságot (tehát kezelhetetlen 

folyamatokat), sem pedig egyirányú döntési kényszereket. Nem tételezhetünk fel a jövő generációról a 

jelenleginél nagyobb gazdasági erőt, folyamatos társadalmi stabilitást (békét, működő közigazgatást, 

infrastruktúrát); tehát olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek a következő generációktól nem 

igényelnek állandó felügyeletet, gyors beavatkozást (amire esetleg akkor nem lesznek képesek). 

• A másokkal való törődés elve. Mivel az elsődleges cél a biztonság (a humán egészség és a környezeti állapot 

elemeinek megőrzése), az első alapelv szem előtt tartása nem jelentheti a nem megfelelően megalapozott és 

nem kellően igazolt teljesítőképességű megoldások erőltetett ütemű alkalmazását. Kizárólag a rendelkezésre 

álló ismeretek bővülésével lehet döntéseket hozni olyan kérdésekben, amire ismereteink már elegendőek. Ily 

módon kell gondoskodni a hulladékot produkáló ország határain belül, illetve azon túl élő népesség, illetve 

élővilág biztonságáról (tekintettel a radioizotópok kiszabadulása esetén várható, térben kiterjedt hatásokra). 

• A lakosság széles körű bevonásának elve. Nem lehet a társadalmi igényekkel szembehelyezkedve, pusztán 

hatalmi szóval keresni a megoldást. Széles körű társadalmi párbeszédre és konszenzus megteremtésére van 

szükség egy ilyen horderejű döntés meghozatala előtt. A témával kapcsolatos közmeghallgatás intézményét és 

módszereit törvényileg kell szabályozni. 

• A hulladék előállítójának egyetemleges felelőssége a probléma megoldásában. Ez az elv elsősorban a belső 

törvényi szabályozáshoz teremt megfelelő etikai alapot; kijelölve a lehetséges felelősi kört és rögzítve, hogy a 
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megoldáshoz szükséges anyagi eszközöket milyen forrásból kell előteremteni. Ebben az elvben egyúttal az az 

igény is megfogalmazódik, hogy – az ALARA-elv szem előtt tartásával – a társadalom anyagi erőforrásainak 

zömét nem szabad kizárólag e kérdés megoldására fordítani, hanem úgy kell eljárni, hogy maradjanak 

források más környezeti problémák hasonló színvonalú kezelésére is. 

Az Európai Unió némiképp hasonló szerepkört tölt be a kérdéssel kapcsolatban. Az EU e témakörben illetékes, 

tehát a kutatással és az ökoszisztémák védelmével foglalkozó Vezérigazgatóságai (Directorate General) szintén 

nagy hangsúlyt fektetnek a radioaktív hulladékokkal kapcsolatos nemzeti erőfeszítések katalizálására, illetve 

kontrollálására is. Rendszeresen beszámoltatják és értékelik a tagországokat, valamint a csatlakozni kívánó 

országokat a témakörben kifejtett erőfeszítéseikről. Emellett ugyancsak közreműködnek alapvetően fontos 

nemzetközi szakmai együttműködési programok kivitelezésében (pl. EVEREST- PAGIS-, PACOMA-, stb. 

projektek) a nagy európai földalatti referencialaborok munkájában, és/vagy eredményeik publikálásában (EUR-

... jelentések). 

Az EU közreműködése hazánk számára többek között azért is fontos, mert a számunkra elérhető Uniós források 

közül az Európai Fejlesztési Keretprogramok, valamint az előcsatlakozási alapok közül az ISPA pályázati 

rendszer is kiemelt prioritásai között szerepelteti a nukleáris biztonság és ezen belül a radioaktív hulladékok 

kérdéskörét. 

A közvetlen pénzügyi támogatások lehetőségén túlmenően igen fontos az is, hogy a gyakorlati kutatómunkát az 

OECD és az EU szervezésében már kialakult együttműködési keretekbe illeszkedően, folyamatos és sokoldalú 

nemzetközi együttműködésben végezzük. Csak a folyamatos közös munka biztosítja a friss információk 

folyamatos beáramlását, a sokoldalú szakmai kontrollt; ezáltal a költséghatékony és kikezdhetetlen kutatási 

programok végrehajtását. 

4. 2.4. A hatályos hazai jogszabályok által rögzített 
előírások 

A radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos hatályos hazai rendeletek, jogszabályok köre döntően az 1996. 

évi CXVI. törvény az atomenergiáról (a továbbiakban: Atomtörvény) végrehajtását szolgáló kormányzati és 

minisztériumi (miniszteri) rendeletek közül kerül ki. 

4.1. 2.4.1. Az 1996. évi CXVI. törvény az Atomenergiáról 

Az Atomtörvény – jellegénél fogva – elsősorban természetesen a nukleáris energia békés célú alkalmazásának 

legáltalánosabb kérdéseit szabályozza. A radioaktív hulladékok végleges elhelyezése kapcsán is deklarál néhány 

olyan elvet, amit a kutatások tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési időszakában nem lehet figyelmen kívül 

hagyni: 

• Ezek közül kiemelendő a 4. § (2) bekezdésében rögzített általános deklaráció, miszerint az atomenergia 

alkalmazása során a biztonságnak minden más szemponttal szemben elsőbbsége van. 

• A 2. § g) bekezdése szerint a „nukleáris létesítmény” fogalma a Magyarország és az IAEA között létrejött 

biztosítéki egyezmény 97. Cikkelyének I. pontjában rögzített meghatározáson alapul. Ennek megfelelően egy 

olyan speciális magyar sajátosság állt elő, ami szerint a radioaktív hulladékot kezelő létesítmények (pl. 

hulladéktárolók) jogilag nem minősülnek nukleáris létesítménynek [OAH 2003]. 

• A 38. § (2) bekezdésének a) és b) pontja rögzíti, hogy milyen feltételek mellett tekinthető biztonságosnak a 

radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag átmeneti tárolása és végleges elhelyezése. Eszerint egyrészt 

biztosítani kell az emberi egészség és a környezet védelmét e tevékenységek teljes időtartamára, másrészt 

pedig igazolni kell, hogy az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás az országhatárokon túl sem 

nagyobb a belföldön elfogadottnál. 

A hazai szabályozás egyik mindmáig feloldatlan ellentmondása a törvény 6.§ (2) bekezdésében került 

rögzítésre. A törvényszöveg szerint "... radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység 

megkezdéséhez ... az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges." Komoly értelmezési problémát okoz 

azonban az, hogy a "radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység" kifejezés nincs megfelelő, 

egyértelmű módon definiálva. Az idézett bekezdés jelenleg általánosan elfogadott értelmezése szerint már a 

telephelyen végzett első föld alatti üregnyitás (a nagy aktivitású hulladékok esetében a kutatások kötelező 
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tartozékának tekintett föld alatti kutatólaboratórium kialakítása) is a hulladéktároló létesítését előkészítő 

tevékenységnek minősül. Az Országgyűlés elvi hozzájárulása viszont csak akkor szerezhető meg, miután a 

telephely alkalmassága már teljes körben bizonyítást nyert. 

Ezen ellentmondás nehezen kezelhető, mivel mély geológiai formációban, bányászati módszerekkel 

megvalósítandó végleges elhelyezés esetében a nemzetközi ajánlások, illetve gyakorlat szerint a telephely 

alkalmasságát helyszíni, tehát föld alatti kutatások nélkül nem lehet végérvényesen eldönteni. Ennek oka az, 

hogy a felszíni kutatási módszerekkel csak az ún. primer viszonyokat lehet megismerni. Ezeket azonban a 

feltáró- és tárolóüregek kialakítása jelentősen megváltoztatja. Így tehát olyan telephelyek esetében, ahol 

korábban más célból nem létesült föld alatti feltárás, e konfliktus feloldása a törvény módosítása nélkül 

meglehetősen nehéznek látszik. Egy ilyen helyzet adott esetben akár teljes mértékben ellehetetlenítheti a föld 

alatti kutatásokat, illetve teljesen megalapozatlan, idő előtti alkalmassági döntést erőszakolhat ki. 

Igen kedvező körülmény viszont, hogy az 1999-ben lezárt kutatási fázis eredményei alapján Magyarországon 

jelenleg a BAF az egyetlen olyan formáció, ahol ez a probléma nem merül fel élesen. A telephely-minősítő 

kutatás különböző fázisai és a létesítés közötti határvonal nem egyértelmű definíciója azonban egyéb gyakorlati 

engedélyeztetési problémákat is eredményezhet (pl. a környezetvédelmi engedély megszerzésének 

bizonytalanságai). Ez a probléma a BAF esetében is fennállhat. 

4.2. 2.4.2. A 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet 

A már eddig is többször említett "Földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a 

radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez" című, 62/1997. (XI. 26.) 

IKIM rendeletet egyértelműen a leginkább figyelembe veendő jogszabálynak tekinthetjük, mivel: 

• az a telephely kiválasztási, minősítési, illetve létesítési fázisaira, valamint ellenőrzésére vonatkozóan is 

tartalmaz előírásokat; 

• annak egyaránt feladata a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint 

nukleáris létesítmények telepítésének szabályozása is. 

Az IKIM rendeletről összefoglalóan megállapítható, hogy egyes részkövetelményeit tekintve általában 

összhangban van a nemzetközi szabályozási rendszerrel. Magyarországon talán ez az első olyan jogszabály-

alkotási próbálkozás, amely szakmai indokok alapján elkülönülten kezeli a nukleáris létesítmények, valamint a 

különböző besorolású (kis és közepes aktivitású/nagy aktivitású) radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére 

szolgáló, illetve a különböző telepítési technológiával létesített objektumok (felszíni/mélységi típusú) földtani és 

bányászati követelményrendszerét. Nagy előrelépésnek tekinthető ez például a korábbi, generalizáló szemléletet 

tükröző, az egykori Központi Földtani Hivatal (KFH) által a '90-es évek elején kiadott, de hatályba soha nem is 

lépett rendelet-tervezetéhez képest. A rendelet komoly érdeme, hogy a téma korábbi, szinte teljes 

szabályozatlanságát megtörve, megfelelő jogszabályi alapot teremtett az egyes, hatályba lépése után indított 

hazai kutatási programok lefolytatásához, illetve megalapozta azok eljárásjogi hátterét is. 

Részben a nemzetközi szabályozásnak a rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban megszületett új elemei, 

részben pedig a folyamatban lévő és tervezett kutatási programok kapcsán kialakuló gyakorlati problémák 

azonban világossá tették, hogy elengedhetetlenül szükséges lenne a jogszabály felülvizsgálata, további 

korszerűsítése. Ez tükröződik több, a témában illetékes hazai szervezet hivatalos állásfoglalásaiban is. 

Miután azonban a hazai jogszabályi környezet a kutatási program végrehajtásának időszakában minden 

bizonnyal – várhatóan a nemzetközi szabályozás elemeinek mind teljesebb figyelembe vétele irányában – 

változni fog, az átmenet problémáinak enyhítése érdekében célszerű néhány pontban feltárni a jelentősebb 

eltéréseket, illetve meghatározni kezelésük lehetséges módjait. 

4.3. 2.4.3. A 213/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 

Egy további, a potenciális célterület lehatárolását, kijelölését célzó fázis tervezése során figyelembe veendő 

előírást a "Nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről" rendelkező 213/1997. 

(XII.1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Kormány rendelet) is találunk: 

3. § (3) A biztonsági övezet maximális méretei a legkülső technológiai védelmet jelentő fal síkjától számítottan: 
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c) Felszíni és felszín alatti radioaktív hulladék tároló esetében a felszínen ötszáz méter, a létesítmény felett 

kettőezer-háromszáz méter. 

(4) A biztonsági övezet minimuma a (3) bekezdésben írt mérethatárokon belül az a terület, amelynek határán a 

folyamatosan ott tartózkodó személyt a létesítmény szabályszerű működése során a környezetbe kibocsátott 

vagy kikerülő radioaktív anyagok sugárzása révén még a legkedvezőtlenebb körülmények között sem érheti 

nagyobb sugárterhelés 100 μSv/év-nél. 

4.4. 2.4.4. A 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet 

Az Atomtörvény végrehajtására kidolgozott jogszabályok sorában lépett hatályba az Egészségügyi, Szociális- és 

Családügyi Minisztérium (EszCsM) rendelete ("a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges 

elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló 

anyagok sugáregészségügyi kérdéseiről."). 

Az új rendelet többek között meghatározza a végleges elhelyező objektum létesítési és üzemeltetési 

engedélyeztetésének módját és rendjét. Ezek szerint ezekben a kérdésekben első fokú engedélyező hatóságként 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (ÁNTSz OTH), illetve 

területileg illetékes Sugárvédelmi Decentruma (SD) működik. 

A hulladéktároló életciklusát telepítési, létesítési, üzemeltetési (esetleg átalakítás, lezárási és intézményes 

ellenőrzési fázisokra tagolja, és az egyes fázisokra vonatkoztatva eltérő, pontosított engedélyeztetési szabályokat 

állapít meg. Különösen fontosnak tekinthető, hogy a rendelet 4. és 5. sz. mellékletei rögzítik a végleges 

elhelyezés, az ahhoz szükséges biztonsági értékelés általános követelményeit, illetve a 6. melléklet megadja a 

végleges hulladéktároló telepítésének és tervezésének szempontjait is. Ezeket a szempontokat minden kutatási 

program tervezése és kivitelezése során maradéktalanul figyelembe kell venni. 

Külön ki kell emelni, hogy az ESzCsM rendelet hatályba lépésével a hazai szabályozási rendszer számos 

tekintetben első ízben követi az IAEA-előírásokat (illetve a külföldi gyakorlatot). Ilyen változások például a 

következők: 

• a rendszerszemléletű megközelítés bevezetése (ld. a 2.§ i. pontjában közölt definíciót, valamint a 4. sz. 

melléklet 5 -7. pontjait), 

• az elhelyezés engedélyezési folyamatába szervesen integrálódó biztonsági elemzés követelményeinek 

meghatározása (a teljes 5. sz. melléklet), 

• a normál kibocsátási scenáriókra vonatkozó felső dózisegyenérték korlát, valamint a roncsolódásos 

scenáriókra vonatkozó felső kockázati korlát különválasztása és a határértékek meghatározása. (A 4. sz. 

melléklet 10 -11. pontjai szerint a felső effektív dóziskorlát 100 μSv, míg a felső kockázati korlát 10 -5 

eset/év.) 

Az ESzCsM rendelet és az IKIM rendelet összevetése alapján azonban több probléma is említhető. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

• Az Atomtörvény felhatalmazásai alapján a két rendelet szerint – elsősorban a telepítés időszakában – 

párhuzamos, egymással részben átfedésben lévő engedélyeztetési eljárások folytatandók le. 

• A két, számos ponton összefüggő rendelet szemlélete és tételes előírásai között sok tekintetben 

ellentmondások, illetve kisebb-nagyobb eltérések fedezhetők fel. A már említettek mellett egy további 

konkrét példa: Míg az IKIM rendelet 12 §-a szerint a földtani környezetnek önmagában biztosítania kell a 

sugárvédelmi követelmények teljesülését, az ESzCsM rendelet megengedhetőnek tartja a műszaki-építészeti 

intézkedésekkel történő "feljavítást" (6. sz. melléklet d. pontjában). Amint láttuk, az IAEA-előírások és – a 

nemzetközi gyakorlat is – általában ez utóbbi felfogáshoz áll közelebb. 

Az említett problémákkal együtt is kijelenthető azonban, hogy az ESzCsM rendelet igen sok redundáns, illetve 

egymásnak ellentmondó előírást szüntetett meg az Atomtörvény végrehajtási rendeleteiben, ily módon 

lényegesen egyszerűbb és korszerűbb sugáregészségügyi engedélyezési környezetet teremtve. 
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3. fejezet - A nukleáris 
létesítményekhez kapcsolódó 
radioaktív hulladékok geológiai 
elhelyezésének műszaki alapjai 

A radioaktív hulladékok geológiai tárolókban történő elhelyezésére vonatkozó ismereteket és tudományos 

megértésük jelenlegi helyzetét elemezve a már említett Technical Reports Series No. 413. jelű dokumentuma 

[IAEA 2003] (Scientific and Technical Basis for Geological Disposal of Radioactive Wastes) az alábbiakkal 

foglalkozik: 

a. A geológiai tároló koncepciójával és azokkal a különböző funkciókkal, melyeket egy tárolónak élettartama 

során várhatóan el kell látnia. 

b. A radionuklidok tárolása szempontjából fontos folyamatokkal, valamint egyéb olyan folyamatokkal, amelyek 

hatással lehetnek a különböző gátak hosszú távú integritására. Taglalja egyes lényeges kérdések hely- vagy 

koncepció-függő szempontjait is, és kijelöli azokat a területeket, amelyeken valószínűleg még további 

munkára lesz szükség az egyes geológiai tároló programoknál. 

c. A biztonsági rendszer központi szerepével, részletezve a biztonsági/működési értékelés alkalmazását a tároló 

létesítésének döntéshozatali folyamata során. 

d. Az ésszerű biztonság érdekében megszerzendő tudományos és műszaki ismeretekel, amelyek a javasolt 

helyszínnel vagy egy adott elhelyezési koncepcióval állnak kapcsolatban. 

1. 3.1. A geológiai tároló koncepciója 

A radioaktív hulladékok mélyen fekvő, stabil földtani környezetben történő elhelyezésének célja a megfelelő 

szigetelés biztosítása, mind az emberi tevékenységgel, mind pedig a dinamikus természeti folyamatokkal 

szemben, hogy a radionuklidok kibocsátása a végső esetben is csak olyan alacsony koncentrációjú legyen, hogy 

az nem jelent veszélyt az emberi egészségre és a természeti környezetre. 

Egy geológiai tárolórendszert a kondicionált és becsomagolt szilárd hulladékok, valamint más műszaki gátak 

kombinációjaként lehet definiálni egy kiképzett üregben vagy kifúrt tárolóban, amely néhány száz méter 

mélyen, stabil földtani környezetben található. Azt a földtani képződményt, melybe a hulladék elhelyezésre 

kerül, "befogadó kőzetnek" nevezzük és általában ez a legfontosabb izolációs gát. A különböző gátak együtt 

hatnak, kezdetben tárolják a radionuklidokat, lehetővé téve bomlásukat, majd később korlátozzák kibocsátásukat 

az elérhető környezetbe. A műszaki és földtani gátak kombinációját általában "többgátas" rendszerként ismerik 

[2]. Nyilvánvaló, hogy a többgátas rendszerek csak a tároló lezárása után érik el teljes hatékonyságukat. A 

lezárást úgy definiálják, mint olyan műveletek sorozatát, melyek a tároló valamennyi megtervezett gátjának 

beiktatásához valamint ahhoz szükségesek, hogy feltöltsék a föld alatti térségeket és lezárjanak minden 

kapcsolatot az elhelyezésre szolgáló zóna és a felszín vagy a környező képződmények között. 

A geológiai elhelyezés alapelve, hogy a természetes és műszaki gátak kombinációjának a rövid élettartamú, 

magas aktivitású radionuklidokat teljesen vissza kell tartania, vagyis addig, míg radioaktivitásuk jelentéktelen 

szintre süllyed. E periódus általában néhány száz évtől néhány ezer évig tart. Mindazonáltal széles körű 

egyetértés van abban a tekintetben, hogy a tároló-koncepciók nagy részénél nem lehet bízni abban, hogy a 

hulladékban lévő, valamennyi hosszú élettartamú radionuklidot teljesen visszatartja. A NAÜ Radioaktív 

Hulladékkezelési Értelmező Szótára úgy definiálja a hosszú élettartamú radioaktív hulladékokat, mint 

olyanokat, melyek jelentős mennyiségben tartalmaznak harminc évnél nagyobb felezési idejű radionuklidokat 

[3], de rendszerint ennél sokkal hosszabb felezési idejű radionuklidokat tartalmaznak. Az ilyen radionuklidok 

teljes visszatartása érdekében a tárolórendszernek kivételesen hosszú ideig kellene működnie, és ezt nehéz 

demonstrálni sok elhelyezési rendszer esetében. 

Következésképp egy geológiai elhelyezési rendszernek a lezárás után, a későbbiek során különböző időben 

különböző funkciókat kell ellátnia: 
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• Szigetelés a felszínközeli folyamatoktól: mivel a hulladékokat távol tartja a felszínközeli környezettől, ezért 

azok védve lesznek az ott lezajló aktív folyamatoktól. 

• A bioszféra védelme: a bioszféra védve lesz a hulladékok radioaktivitásától, melynek csúcsa a lerakást követő 

első néhány száz évre esik. 

• Elzárás az emberi tevékenység elől: a hulladékok mélységi elhelyezése miatt kevésbé valószínű, hogy a 

jövőbeli emberi tevékenységek radioaktivitásnak való kitettséget eredményeznek, akár közvetlen (a 

hulladékok felszínre hozatala), akár közvetett (a hulladék komponenseinek különböző mobilizációja) módon. 

• Korai visszatartás: a rövid életű radionuklidok lényegében teljes visszatartása néhány száz vagy ezer évre, 

valószínűleg nagyrészt még a tároló műszaki gátjain belül. 

• A kibocsátások korlátozása: késlelteti és korlátozza azt a sebességet és koncentrációt, amely mellett a 

radionuklidok kiszabadulnak a fokozatosan tönkremenő műszaki gátrendszeren keresztül a földtani 

környezetbe, majd végül transzportálódnak a bioszférába. Ez fizikai és kémiai mechanizmusok 

kombinálásával érhető el, melyek – más funkciók mellett – korlátozhatják a felszín alatti vizek hozzáférését a 

hulladékokhoz és áramlását a tárolótól a bioszféra felé, továbbá korlátozhatják a radionuklidok oldhatóságát, 

reverzibilisen vagy folyamatosan szorbeálhatják vagy kicsaphatják őket a kőzetek és a műszaki gátak 

felszínén. Ezen túlmenően, a radioaktív bomlási folyamat fokozatosan csökkenti a tárolórendszerben lévő 

radionuklidok mennyiségét. 

• Szétszórás és hígítás: a hosszú élettartamú radionuklidok áramlása a földtani gát kőzetein keresztül három 

dimenziós szóródást jelent, mely erősen eltérő hidrogeológiai környezetekben játszódhat le. Egyes 

koncepciók és egyes javasolt tárolóhelyek esetében a kibocsátások nagy mélységben vagy a felszínközelben 

találkozhatnak nagy tömegű felszín alatti vizekkel, vagy hasonlóan nagy méretű felszíni víztestekkel. Ez egy 

további funkciót teljesít, azaz a kibocsátott radionuklidok általános hígítását úgy, hogy a bioszférába történő 

belépéskor a koncentrációjuk alacsonyabb lesz. 

Egy javasolt lerakórendszer átfogó biztonsága és elfogadhatósága e funkciók egyensúlyaként érhető el, amely 

más és más minden egyes helyszín és koncepció esetében. E funkciók egyensúlyát gyakran "biztonsági 

koncepciónak" hívják. 

Maguk a funkciók a megfelelő földtani környezet kiválasztásával érhetők el, melyekhez illeszkednie kell a 

tároló tervének és a műszaki gátak koncepcióinak, melyek kiaknázzák a környezet fő jellemvonásaiból 

származó előnyöket. Rendes körülmények között a mélységi elhelyezésre alkalmas környezet az alábbi 

tulajdonságokat mutatja: 

• Hosszú távú (több millió éves) földtani stabilitás, a kéregmozgások és deformációk, vetődések, szeizmicitás 

és hőáramlás tekintetében. 

• Alacsony víztartalom és -áramlás a tároló mélységének szintjében, melynek állandónak kell lennie legalább 

több tízezer éven keresztül. 

• Stabil geokémiai és hidrokémiai viszonyok a mélységben, mely elsősorban redukáló környezetet jelent és 

olyan összetételt, melyet a víz és a kőzetalkotó ásványok közti egyensúly szabályoz. 

• Jó műszaki tulajdonságok, amelyek lehetővé teszik a tároló könnyű megépítését és üzemeltetését 

évtizedekben mérhető időtartamra. 

A jól megválasztott földtani környezet mintegy gubóként fog viselkedni a műszaki gátak körül, védve azokat a 

fizikai erők, vízáramlás és hidrokémiai hatások erős ingadozásaitól. E tulajdonságok nagyobb ingadozásai 

rendszerint a litoszféra olyan dinamikus övezeteinek viszonyaiból származnak, mint a tektonikusan aktív régiók, 

kisebb mélységben található kőzetek és felszín alatti vízrendszerek, melyeket könnyen és gyorsan érintenek az 

elkerülhetetlen éghajlati változások és a területfelhasználás megjósolhatatlan változásai. A mélyebben fekvő 

kőzetek rendszerint védve vannak ez utóbbi hatásoktól; a mélység növelése pufferként hat és időben kisimítja a 

felszínközeli zavarok hullámzásait. Ez a földtani gátnak egy különösen fontos funkciója, minthogy a 

„határviszonyok” hosszú távú stabilitása lehetővé teszi, hogy a tárolórendszer egyetlen olyan része, mely 

ténylegesen tervezhető és optimizálható (vagyis a műszaki gátrendszer) megjósolható módon működjön hosszú 

időn keresztül. 
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A világon sokfelé található olyan földtani környezet, mely alkalmas a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok 

elhelyezésére. Ezek jellemzői igen változatosak lehetnek, és így a fent említett, szükséges tulajdonságokat 

különböző kombinációkban és különböző mértékben tudják biztosítani. Az alkalmas környezet rendszerint az 

alábbiak egyike: 

Különösen alacsony áteresztőképességű kőzetek, melyekben az advektív felszín alatti vízáramlás lényegében 

kizárt. Ilyenek a tömeges sóüledékek, mint a sódómok és nagy rétegzett sóösszletek, valamint egyes plasztikus 

agyag és agyagkő képződmények. Az ilyen befogadó kőzetekben, fenntartva az adott geológiai stabilitást nincs 

olyan természetes folyamat, mely a radionuklid-kibocsátást a víz útján eljuttatná a környező földtani 

képződményekbe, kivéve a rendkívül lassú diffúziót a pórusvízben és a kristálylapok mentén, hacsak magának a 

tárolónak a jelenléte hátrányosan nem érinti a befogadó kőzet stabilitását. Mindazonáltal – minthogy fennáll ez a 

lehetőség – az ilyen befogadó kőzetek, mint potenciális tárolóhelyek értékelésének ki kell terjednie a környező 

tágabb földtani környezetre is, melyben advektív áramlás előfordulhat (pl. fedő és/vagy szomszédos víztartó 

képződmények). 

Mélységi vízrendszerek, melyek tartósan és különösen alacsony természetes advektív áramlást mutattak 

évszázadokon vagy évezredeken keresztül vagy még tovább. Az ilyen rendszerekben a víz általában sós, és 

valószínűleg egyenletesen az, a felszín alatti vízrendszer nagyrészt stagnáló természete miatt, elválasztva a 

jelentősebb édesvíz-utánpótlástól. A víz kémiailag reduktív is lehet, mely a minimumra csökkenti a transzport 

lehetőségét sok radionuklid esetében. 

Felszín alatti vízrendszerek, melyekben a kismértékű áramlás hosszú, a lerakó övezettől a potenciálisan elérhető 

felszín alatti vízrendszerig vagy a bioszféráig tartó szállítási útvonalakkal kombinálódik. Az ilyen környezetet 

vastag (több száz méteres), stabil telítetlen zónák (a vízszint feletti övezet) és lassú, nagy távolságú, a mélységi 

víztestben lévő migrációs útvonalak jellemzik. Ilyenek egyes tengerparti régiók telített kőzeteiben és tömeges 

üledékes medencékben is előfordulhatnak, ahol a beszivárgó talajvíz lassan mozog a nagyobb mélységek felé 

míg végül elvezetődik, esetleg a felszínközeli vizekkel való jelentős keveredés és hígulás után. 

Az ilyen környezetekben, ha a tároló megépítése mind gyakorlatilag, mind pedig gazdaságilag kivitelezhető, és 

ha meg tudnak felelni a biztonsági előírásoknak, akkor a befogadó kőzet pontos jellemzői nem jelentenek 

befolyásoló tényezőt a helyszín kiválasztásában. Számos országban az utóbbi húsz vagy harminc évben szerzett 

tapasztalatok [4] azt mutatják, hogy elfogadható körülményeket lehet találni olyan változatos kőzettípusoknál 

mint a gránitok, metamorf alaphegységi kőzetek, plasztikus agyagok, erősebben megszilárdult agyagkövek, 

réteges evaporitok, sódómok, porózus vulkáni tufák, erősen tömörödött vulkáni tufák és különféle, erősen 

diagenizálódott üledékes vagy vulkanoszediment képződmények. sok éven keresztül elterjedt gyakorlat volt, 

hogy ezeket meglehetősen pontatlanul "kristályos kőzetek", "agyagos kőzetek", "kősók" és "vulkáni kőzetek" 

nevű csoportokba osztották. Bár ezt az idejétmúlt kategorizálás igen elterjedten használatos (minthogy 

kényelmes mód a kőzettulajdonságok általános csoportjainak leírására, ha a közeli és távoli folyamatokat írjuk 

le), hangsúlyozzuk, hogy megfelelő lerakókörnyezet számos kőzetváltozatban előfordulhat. A világszerte 

vizsgált földtani környezetek helyeit, a döntési folyamat állapotát, valamint a befogadó kőzettípusokat foglalja 

össze a 3.1. táblázat külön a rövid élettartamú kis és közepes aktivitású–, és a nagyaktivitású radioaktív 

hulladéklerakókra. Az utóbbiak kiakakítását megelőzően tervezett és létesítés alatt álló földalatti laborok (URL) 

mélységeiről és befogadó kőzettipusairól a 3.1. ábra ad tájékoztatást [5] alapján. (Megjegyzendő, hogy a hazai 

potenciális befogadó kőzet, a Bodai Aleurolit Formáció (BAF) un. α-vágatból történő felszín alatti vizsgálatai a 

mecseki uránbányászathoz kapcsolódóan, annak igen értékes "melléktermékeként" kezdődtek, és befejezésüket 

is a bányabezárások kényszerpályája határozta meg.) 

3.1. táblázat - A szilárd radioaktív hulladékok geológiai elhelyezésének potenciális 

helyei és befogadó kőzettípusai 
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3.1. ábra - A szilárd radioaktív hulladékok geológiai elhelyezésének kutatására 

világszerte létesült földalatti kutató laboratóriumok (URL) a helyek, a befogadó 

kőzettípusok és a felszín alatti mélységek feltüntetésével. 

 

2. 3.2. A közvetlen környezet (near field) elemei és 
folyamatai 
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A közvetlen környezeten belül a műszaki gátrendszerek azért készülnek, hogy a radionuklidokat teljes 

mértékben a hulladékon belül tartsák egy bizonyos időtartamra, majd később szabályozzák azt az ütemet, 

mellyel a radionuklidok mobilizálódnak és kibocsátódnak a környező kőzetbe. A radioaktivitás gyors 

csökkenésének időszaka a hulladék típusától és ezzel összefüggésben a tárolt radionuklidoktól függ. 

Mindazonáltal a hosszú élettartamú hulladékok legtöbb csoportja esetén a néhány évszázados teljes mértékű 

tárolási idő alatt már jelentős mértékben csökken az aktivitás. Ezen az időn túl – hacsak nem lehet a 

hulladékokat évszázadokig vagy évezredekig tárolni – a radioaktív bomlás görbéjének lefutása azt mutatja, hogy 

már csak kevés előnnyel jár, ha megkíséreljük elérni a hosszabb teljes tárolási időt a közvetlen környezet 

műszaki gátjain belül, melyek, amint azt általánosan elismerik, előbb-utóbb úgyis tönkremennek. Sok egyéb 

olyan radionuklid felezési ideje, melyek viszonylag mozgékonyak a felszín alatti vizekben, annyira hosszú, 

hogy lehetetlen őket a műszaki gátrendszeren belül tartani; ezért ezek várhatóan szétszóródnak a környezetben, 

nagyon kicsiny koncentrációban, valamikor a távoli jövőben. Így hosszú távon a műszaki gátrendszer feladata 

az lesz, hogy késleltesse és szétszórja a mobil radionuklidokat, ha egyszer a tartály már tönkrement. 

Mindemellett sok hosszú életű radionuklid nem mozgékony, még a műszaki gátak tönkremenetele után sem, és 

várhatóan a közvetlen környezetben maradnak elegendő hosszú ideig ahhoz, hogy lehetővé váljon jelentős vagy 

akár teljes lebomlásuk. 

E fejezet ismerteti azokat az anyagokat, melyek egy hosszú élettartamú hulladékok számára létesített geológiai 

tároló közvetlen környezetében megtalálhatók, azt a folyamatot, ahogy ezek kölcsönhatásba lépnek a környező 

kőzettel és a felszín alatti vízrendszerrel, illetve hosszú idők során lezajló átalakulásukat. Tárgyaljuk azokat a 

mechanizmusokat, melyek a műszaki gátak tönkremenetelét okozzák, beleértve a kondicionált hulladékokat, a 

radionuklidok mobilizálódását a közvetlen környezeten belül, valamint szállítódásukat a puffer- és 

tömedékanyagokon keresztül a környező kőzetig. A földtani környezet fizikai és kémiai tulajdonságai 

egyértelműen fontos szerepet játszanak e folyamatok irányításában. Különösen az a mód, ahogy a közvetlen 

környezet átalakul a lezárás előtt és után, határozza meg a műszaki gátrendszer működésének módját [76-79]. 

Egy geológiai tároló várhatóan sok éven át nyitva marad az elhelyezési műveletek időtartama miatt, illetve 

egyes esetekben még egy meghatározatlan ideig a hulladékelhelyezés befejezését követően is. A nemzeti 

programokban megkövetelhetik, hogy a hulladékok eltávolíthatók maradjanak, egyben valószínűleg könnyen 

hozzáférhetők is míg a döntéshozók nyugodtan határozhatnak a lezárásról. Alternatív eltávolíthatósági 

lehetőségként számba jöhet a tároló üregeinek részleges vagy teljes lezárása úgy, hogy a műszaki gátakat 

visszafordítható módon helyezik el. Az elhelyezési koncepciótól és a lezárási stratégiától függően, egyes 

időszakokban a tárolót építeni és tömedékelni is lehet, míg máskor a tömedékelést csak a végleges lezáráskor 

lehet végrehajtani. Így egy feltehetően több évtizedes időszakon keresztül megkövetelhető, hogy a tároló stabil 

maradjon és lehetőség legyen a fenntartásra és monitoringra. Ennek előfeltétele, hogy a tárolóüregeket stabil 

kőzetblokkokban alakítsák ki és hogy bármilyen szükséges biztosítórendszert a szükséges időtartamra 

tervezzenek (jóllehet van lehetőség a helyreállító karbantartásra). 

Sok olyan földtani környezetben, ahol jelentős a felszín alatti vízmozgás, a tárolót szellőztetni és szivattyúzni 

kell, hogy szárazon tartsák egészen a lezárás időpontjáig, habár egyes, teljesen tömedékelt részein megindulhat a 

visszatöltődés, ahogy a hidraulikai gradiensek elkezdenek visszaállni és a felszín alatti víz megindul olyan 

területek felé, melyeket korábban lecsapoltak. Az elhelyezési koncepciótól függően a műszaki gátrendszer 

egyéb részei még nem érik el végleges kiépítettségüket vagy tulajdonságaikat hosszú időn keresztül. Példának 

okáért, a közepes aktivitású hulladékkal kitöltött kamrákat nem kell tömedékelni egészen a lezárásig, míg egyes 

koncepciók azt irányozzák elő, hogy az ilyen, nagy térfogatú térségeket sohasem kell teljesen tömedékelni. 

Minden földtani környezettípus esetén, a nyitott időszakban a nyílt kőzetfelszínek kölcsönhatásba lépnek a 

létesítményeken átáramló, szellőztető levegővel. A kőzet kiszáradhat vagy oxidálódhat, és üledékekben egyes 

nem burkolt falú üregek megrepedhetnek és biztosítást igényelnek. Ha a szellőztető levegő a tároló melegebb 

részeitől a hidegebbek felé áramlik, a nedvesség vízként csapódik ki. Azokon a helyeken, ahol tápanyagokat 

szállító víz áramlik az üregekbe, mikroszkopikus élőlények kezdenek tevékenykedni és tenyészni. Az acél 

biztosítórendszerek korrodálódnak és karbantartást igényelnek, míg a cementfelületek részben karbonáttá 

alakulnak a légköri szén-dioxiddal való kölcsönhatás miatt. Mindezeket a folyamatokat monitorozni kell és 

hatásaikat figyelembe kell venni a teljes, lezárás előtti szakaszban. 

A vízszint alatt található tároló lezárását követően a felszín alatti vízrendszer fokozatosan visszaáll és az egész 

rendszer újra telítődik. Minden, a csapdába esett levegőben maradt oxigén reakcióba lép a kőzettel és a műszaki 

gátak anyagaival, és az egész rendszer kémiailag redukálóvá válik. A mikroorganizmusok fontos szerepet 

játszhatnak a csapdába esett oxigén elfogyasztásában. A kőzetfeszültségek újra egyensúlyba jutnak és a 

litosztatikus nyomás áttevődik a műszaki gátrendszer elemeire, különösen a gyengébb befogadó kőzetekben, 
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ahol omlás tapasztalható. Mindazonáltal a lerakók többségénél a közvetlen környezet viselkedésének fő 

meghatározója a műszaki gátakat közvetlenül körülvevő kőzetben lévő víz mennyisége, mozgása és összetétele 

lesz. 

2.1. 3.2.1. Tartályanyagok 

Az elhelyezési koncepciótól függően, a kiégett fűtőelemeket és a nagyaktivitású hulladékot először általában 

fém (rendszerint vas vagy acél) tartályba, majd egy külső csomagolásba vagy dobozba teszik [6],[7] [8][9]. 

Rendes körülmények között csak a külső csomagolásnak van visszatartó funkciója a tárolóban történő 

elhelyezést követően. A belső vagy elsődleges tartály (pl. acéltartály, melybe a megolvadt üveget öntik) egyik 

szerepe, hogy elősegítse a kezelést azáltal, hogy biztosítja a szükséges mechanikai szilárdságot. Kiégett 

fűtőelemek esetében a rudakat egyenként kell hüvelyekbe rakni egy összetett anyagú tárolóedényben (vagyis 

belső tartály nélküliben). 

A külső csomagolást arra tervezik, hogy hozzájáruljon a műszaki gátrendszer visszatartó képességéhez. Két 

koncepcionális megközelítési mód létezik: 

• A korróziót megengedő könnyen korrodálódó anyagok használatát jelenti (pl. lágyacél vagy öntöttvas) kellő 

vastagságban, hogy késleltessék a tartály tönkremenetelét néhány ezer évig, vagyis addig, míg a rövid 

élettartamú hasadási termékek a hulladékban elbomlanak. Itt a korróziós termékeknek lehet bizonyos kémiai 

gát szerepük (l. később). 

• A korróziót akadályozó anyagok esetén korróziónak ellenálló anyagokat használnak (pl. réz és titán 

ötvözeteket), melynek célja, hogy a víz hozzáférését sokkal hosszabb időre megakadályozzák (egészen 

100000 évig), feltehetően egészen addig, míg a legmobilabb radionuklidok elbomlanak és a hulladék 

veszélyessége a természetes uránércéhez hasonló szintre csökken. 

A geológiai elhelyezésre szánt tartályok általában lágy vagy rozsdamentes acélból, vagy betonból készülnek. A 

rozsdamentes acélt arra használják, hogy biztosítsák a hosszú távú stabilitást a tárolás során, megelőzve ezáltal 

az esetleges újracsomagolást a szállításhoz és lerakáshoz. A többgátas koncepciónál az ilyen hulladékok 

számára készült tartályoknak általában nincs akadályozó funkciójuk, még ha képesek is távol tartani a vizet a 

hulladékoktól sok száz évig. Egyes közepes aktivitású hulladékokhoz készült tartályokban gázszellőztetők is 

lehetnek, hogy elehetővé tegyék a korrózió vagy a lassú lebomlás során képződő gázok eltávozását anélkül, 

hogy a túlnyomás gondokat okozna. 

A 3.2. táblázat röviden összefoglalja néhány tartályanyag előnyös és hátrányos tulajdonságát. 

3.2. táblázat - Egyes tartályanyagok tulajdonságainak összehasonlítása 
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2.2. 3.2.2. Tömedékanyagok 

A tárolók tömedékelése szakaszosan történhet, egy időben elhúzódó folyamatként. A tároló különböző részein 

más és más anyagokat lehet használni, melyek különböző funkciókat látnak el, például lehetnek a műszaki 

gátrendszer gondosan megtervezett elemei közvetlenül a hulladékcsomagok körül, vagy egyszerűen csak 

tömeges kitöltés a hézagokban a tároló kevésbé kritikus részein [10]. A tömedékek természetes, átdolgozott 

anyagok (például agyag, beleértve a speciálisan előkészített bentonitot, melyet rendszerint máshonnan kell 

szállítani a tárolóhelyre) és összetört befogadó kőzetek lehetnek, mely utóbbiakat az üregképzés során nyernek 

(kősó, gránit, stb.) és elkülönítve vagy keverten használnak fel. Tömedékanyagként az összetört kőzet változatos 

keverékei jöhetnek szóba. Céljuk a tárolóban uralkodó fizikokémiai viszonyok (a kémiai összetétel, hővezető 

képesség és hidraulikai vezetőképesség) beállítása vagy szabályozása. A közepes aktivitású hulladékokat 

tartalmazó tárolók részeinek feltöltésére cementet és betont is lehet használni. 

A vízzel telített kemény kőzetekben, kiégett fűtőelemek és nagyaktivitású hulladékok esetén a műszaki gátak 

erősen tömörített bentonitot tartalmazhatnak, mely pufferanyagként viselkedik a hulladéktartályok körül, akár 

vágatokban, akár pedig az elhelyezővágatok talpán mélyített üregekben. Ezt az anyagot gondosan kell 

előállítani, szigorú minőségbiztosítás alapján, minthogy ennek homogén és előre látható tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie, hogy megfelelhessen az előírt funkcióknak, beleértve a hulladéktartály épségének megőrzését. 

Ilyen anyagokat a tömítettség megőrzésére is lehet használni a tároló kritikus területein. Az ilyen pufferanyagot 

meg kell különböztetni a vágatok, aknák és egyéb feltáró utak tömeges feltöltéséhez használt anyagoktól. Itt 

összetört kőzetet és homokot lehet használni, esetleg agyaggal keverve olyan helyeken, ahol különösen alacsony 

áteresztőképességre van szükség. 

2.3. 3.2.3. Építőanyagok 

Nehéz elképzelni olyan geológiai tárolót, mely legalább bizonyos mennyiségű beton vagy más szokványos 

építőanyag felhasználása nélkül épülne. Azon túlmenően, hogy lehetővé tegyék a föld alatti építést, ezekre az 

anyagokra azért van szükség, hogy hosszú időre biztosítsák a megfelelő munkakörnyezetet. A betont az aknák 

és vágatok burkolására, vagy torkrétként a falakon és a főtéken lehet használni. A számottevő mélységi 

vízáramlással jellemezhető befogadó kőzetekben a repedések cement alapú péppel történő eltömésével 

korlátozni kell a víz belépését a nyitott föld alatti térségekbe, különösen a gyors beáramlások esetében, melyek 

gyakran a "csatornázódáshoz" kapcsolódnak. A cementre a kőzethorgonyok rögzítésénél is szükség van, hogy 

fokozzuk a tárolókamrák stabilitását. 
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A felhasznált építőanyagokat, a hulladékformákra vagy más műszaki gátakra, illetve a befogadó kőzet hosszú 

távú hulladékizolációs tulajdonságaira gyakorolt lehetséges hatásaikat a hosszú távú biztonság szempontjából 

kell értékelni. Különös figyelmet kell szentelni az olyan anyagoknak, például a beinjektált cementpépnek, 

melyeket lényegében már lehetetlen eltávolítani a tárolóból annak lezárása előtt. 

2.4. 3.2.4. A radionuklidok mobilizációja 

A radionuklidok máris mobilizálhatóvá válnak, amint a hulladéktartályok megrepednek és a víz érintkezésbe 

kerül a hulladékkal. Az ehhez szükséges idő függ a tároló koncepciójától és a lezárást követő néhány évtizedtől 

(egyes egyszerű beton- vagy acéltartályban tartott, kis- és közepes aktivitású hulladékfajták esetében) 

évszázadokig vagy évezredekig terjedhet (a réztartályban lévő kiégett fűtőelemeknél). Amint azt korábban 

ismertettük, egyes radionuklidok már kiszökhetnek, amint a hulladék vízzel kerül érintkezésbe (pl. az ún. 

azonnal kibocsátott frakció a kiégett fűtőelem felszínén), de a radionuklidok nagy részének mobilizációja 

bármely hulladékanyag esetében attól függ, hogy a hulladék mátrixa milyen sebességgel oldódik a mélységi 

vízben. Ez viszont elsősorban a felszín alatti víz összetételétől és a radiolitikus folyamatok (nagyaktivitású 

hulladékok és kiégett fűtőelemek esetében) előfordulásától függ, melyek helyi oxidáló viszonyokat teremthetnek 

a hulladék felszínén. Sok hulladékforma esetében a felszín alatti víz már a telítettség közelében lehet egyes a 

mátrixban is jelenlévő elemekre nézve (pl. szilícium, alumínium és uránium a kőzet-víz egyensúlyi viszonyok 

eredményeként). Következésképpen az oldható hulladékanyag mennyisége mindig kicsi lesz, ha a felszín alatti 

vízben a viszonyok már természetes módon közel állnak a kémiai egyensúlyhoz. Ezen felül ha a folyamatokat a 

diffúzió irányítja, akkor az oldódás nagyon lassú lesz. A radionuklidok mobilizációját erősíthetik a 

mikroorganizmusok, melyeket a működési szakaszban juttatunk be az elhelyező rendszerbe. Értékelni kell a 

mikroorganizmusok tevékenységének a szigetelőgátak működésére és a radionuklidok migrációjára gyakorolt, 

potenciális hosszú távú hatásait. A vízszint alatti tárolók esetében az anaerob fajok lesznek a legfontosabbak, 

míg a vízzel telítetlen zónában az aerob fajok fognak dominálni a biológiai tevékenységen belül. 

2.5. 3.2.5. Gázképződés 

A vas korróziója során képződő hidrogéngáz részben fel fog oldódni a környező műszaki gátak pórusvizében és 

kidiffundál a mobilis mélységi vízbe. Ha a kiáramlás üteme lassúbb, mint a gázképződésé, akkor a gáznyomás 

olyan értékre fog nőni, mely nagyobb, mint a környező kőzetben a víznyomás. Ahhoz, hogy a gáz egy bentonit 

pufferen át távozzon (ha van ilyen), a nyomásnak túl kell lépnie a kapillárisnyomást az anyag finom pórusaiban. 

A kapillárisnyomás, mely körülbelül azonos nagyságú, mint az agyag duzzadási nyomása, az agyag 

tömörítésének mértékétől függ és többször tíz bar nagyságú lehet. A gáz megtalálja útját az agyagon keresztül 

olyan mikroszkopikusan kicsiny kapillárisokban, melyek újra összezáródnak, amint a gáz távozott. 

A gáz könnyen megszökik a repedezett beton vagy porózus cement tömedékelésen keresztül, de ha nincsenek 

repedések, akkor viszont a nyomásnövekedés közrejátszik a repedések kialakulásában. 

Feltéve, hogy a gázképződés üteme megfelel a gázeltávozás ütemének, akkor a következmények a tároló 

közvetlen környezetének fizikai stabilitására nézve jelentéktelennek tekinthetők. Mindemellett helyspecifikus 

alapon értékelni kell a nagy mennyiségű hidrogéngáz felületekről való távozását, különösen, ha a távozás 

viszonylag rövid idő alatt zajlik le és csak a kőzet legfontosabb, kis számú vezető csatornája mentén 

összpontosul [11]. 

3. 3.3. A távoli környezet (far field) gátjai és folyamatai 

A földtani környezet három fő módon játszik szerepet az elhelyezés biztonságának növelésében: 

a. A hulladékokat fizikailag izolálja a felszínközeli környezettől és az ott előforduló, potenciálisan romboló 

folyamatoktól. 

b. Stabil geokémiai, hidrogeológiai és geomechanikai környezetet tart fenn, amely kedvező a műszaki 

gátrendszer megőrzése és működése szempontjából. 

c. Természetes gátként viselkedik, akadályozva a víz eljutását a hulladékokhoz és a mobilizálódott 

radionuklidok migrációját. 
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A három szerep viszonylagos fontossága nem egyforma az egyes elhelyezési koncepcióknál. Valójában jelentős 

különbségek lehetnek a befogadó kőzet természetének és a tároló terveinek függvényében. Így a kemény, 

kristályos kőzetekben létesített tárolónál valószínűleg az (a) és (b) lesznek a legfontosabbak, míg a kősóban 

vagy agyagos üledékekben található tárolónál várhatóan a (c) szerep dominál majd. 

Ezeken túlmenően, a távoli környezet úgy viselkedik, mint egy stabil gubó, amely mind térben, mind időben 

elsimítja a felszínközeli folyamatok hatásait a mélység felé és könnyebbé teszi a hulladékok és a műszaki 

gátrendszer hosszú távú viselkedésének előrejelzését. Következésképp a távoli környezet úgy nyújt stabilitást a 

lerakórendszernek, hogy biztosítja, a lerakó övezetben a folyamatok rendkívül lassan zajlanak le, így a műszaki 

gátak fizikai és kémiai környezetének változásai kicsik lesznek évszázadok vagy évezredek hosszú során át. 

Részletesebben kifejtve, a stabilitást az alábbi, szükséges jellemzők szempontjából lehet definiálni: 

• Az olyan tektonikai és exogén folyamatok vagy események hiánya vagy nagyon csekély valószínűsége, 

amelyek számottevő változásokat okozhatnának a befogadó kőzetben évszázados vagy évezredes időtávlatban 

(pl. vetődés, vulkanizmus, kiemelkedés és erózió). 

• A befogadó kőzet és a mélységi vízáramlás ne legyen érzékeny a jelentős éghajlati változásokra és a velük 

kapcsolatos eseményekre, mint például ha a helyszínt jégtakaró vagy víz fedi be, illetve örökfagy alakul ki. 

• Geotechnikai szempontból stabil kőzettömeg, mely állandó feszültségmezővel jellemzett területen található, 

lehetővé téve olyan üregek kiképzését, melyek elég nagyok a szükséges vágatok és kamrák elhelyezéséhez 

néhány száz méteres mélységben. 

• Kis energiájú felszín alatti vízrendszer, mely létrejöhet az alacsony hidraulikai gradiensek különböző 

kombinációjával egy nagy területen, számottevően hosszú idő alatt is csekély utánpótlódással (ami 

összefüggésben lehet a terület nagyon hosszú időtartamú éghajlati stabilitásával), valamint a befogadó kőzet 

és/vagy a környező képződmények alacsony hidraulikai vezetőképessége révén; az ilyen rendszerekben 

általában nagyon idős mélységi víz van a tároló szintjében. 

• Kémiai viszonyok, melyeket – vízzel telített zónában tervezett tároló esetében – a felszín alatti víz és a 

kőzetalkotó ásványok közötti egyensúly szabályoz és pufferel, redukáló közegben. 

A stabilitás szélsőséges esetében a távoli környezet olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek lényegében 

nem változnak évmilliókon keresztül, nem zavarja meg őket a tároló jelenléte és ezek következtében a tároló 

mélységében lévő felszín alatti víz gyakorlatilag stagnál. Ilyen környezetben egy egész egyszerű műszaki 

gátrendszer is elegendő lehet, minthogy lényegében minden szükséges tárolóképességet a földtani gát biztosít. 

Minthogy ilyen ideális lerakókörnyezet sok országban nem található, ezért szükséges a visszatartó képesség 

növelése a tároló közvetlen környezetében, amibe ugyanúgy beletartozik egy megbízható műszaki gátrendszer 

tervezése, mint a hulladékcsomagolások és pufferek. A fő ok, amiért kifinomultabb műszaki gátakat tartanak 

szükségesnek az, hogy számos mélységi vízrendszer, különösen a repedezett kőzetekben, viszonylag dinamikus 

néhány száz méter mélységben is. Így a geológiai tároló programoknál nagy hangsúlyt fektetnek a felszín alatti 

vízáramlási rendszer jellemzésére, hogy értékelhessék a közvetlen és a távoli környezet viselkedését. 

3.1. 3.3.1. A felszín alatti vizek szerepe a radionuklidok 
szállításában 

A tároló közvetlen környezetéből oldatként, a talajvízzel kiszabaduló radionuklidok belépnek a pórus- és 

repedésrendszerbe, és diffúzióval vagy advekcióval transzportálódnak. Ahhoz, hogy a diffúzió fontos szerepet 

játszhasson a transzport során, a kőzeteknek szélsőségesen impermeábilisaknak kell lenniük 10-12 m/s 

nagyságrendű hidraulikai vezetőképességgel, vagy az advekciót gerjesztő hidraulikai gradiensnek kell 

elhanyagolhatónak lennie. Ilyen alacsony hidraulikai vezetőképesség csak az agyagos kőzetek egyes 

csoportjainál figyelhető meg, melyekben a pórusok összeköttetése igen korlátozott és minden meglévő repedés 

eltömődött a mélységben uralkodó feszültségviszonyok alatt. 

Sok tárolókoncepció esetén, különösen ha kristályos kőzetet választunk lerakó közegként, a víz 

kőzetrepedéseken keresztüli advekciója a radionuklidok döntő transzport mechanizmusa. Ez azt jelenti, hogy a 

repedésrendszerek természetét és hidraulikai tulajdonságaikat jól meg kell érteni. A 3.3. táblázat részletes 
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adatokat tartalmaz különböző fontosabb befogadó kőzetekről és azokról a jellemzőikről, amelyek fontosak a 

felszín alatti víz cirkulációja és a radionuklid-transzport szempontjából. 

3.3. táblázat - A fontosabb befogadó kőzetek és azok radionuklidok szállítást befolyásoló 

jellemzői 
 

 

3.2. 3.3.2. Oldatos szállítás 

Bármelyik, a tárolóból kibocsátott radionuklidnak rendes körülmények között át kell jutnia a befogadó 

kőzetközegen, mielőtt beléphet a repedéshálózatba vagy a közeli víztartó rétegekbe, például üledékes fedőbe. 

Kristályos környezetben azok a kőzetblokkokat, melyekben a radionuklid-migrációt a mátrix tulajdonságai 

szabják meg, törések határolják le. Üledékes környezetben a kőzetmátrix folytonos marad nagy távolságokon át, 

kisebb törések előfordulhatnak, míg a hidraulikai határviszonyokat a nagyobb léptékű törések szabják meg. 

3.2.1. 3.3.2.1. A kőzetmátrix tulajdonságai 

A kőzetmátrixok egyedi, általában kicsiny kristályokból állnak, melyeket gyakran mikroszkopikusan kicsiny 

pórusok vagy mikrorepedések választanak el egymástól, összefüggő pórushálózatot alkotva. A mátrix porozitása 

erősen változó a különböző kőzettípusoknál. Az üledékes kőzeteknek, azaz a kősónak, agyagkőnek és lágy 

agyagoknak a porozitása néhány százaléktól néhányszor tíz százalékig terjed. A kristályos kőzetek, mint a 

gránitok és gneiszek porozitása sokkal kisebb, rendszerint 0,1 és 0,5 % közé esik. Mindazonáltal a 

transzportfolyamatok meghatározó tényezője inkább a pórusok összeköttetése, és nem a porozitás. 

3.2.2. 3.3.2.2. Repedések és törészónák 
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A konszolidálódott kemény kőzetek jelentős fezsültségeknek és a feszültségmezők változásainak voltak kitéve 

hosszú földtani idők alatt. A feszültségek különböző nagyságú töréseket hoztak létre. Nagyon nagy léptékben 

vannak fő törészónák, melyek néhány száz méter szélesek is lehetnek és több tíz kilométeren át vagy még 

messzebb követhetők. Ezek légifelvételeken is láthatók. A nagyobbak gyakran láthatók a térképeken és a 

levegőből, mivel völgyek és meredek lejtők létrehozásával befolyásolják a topográfiát. 

A fő törészónák körvonalazzák a nagy kőzettesteket, melyek általában kisebb törészónákat tartalmaznak. Ezek 

sorban lehatárolnak olyan kőzettömböket, melyek egyre kisebb blokkokból állnak, melyeket viszont egyre 

kisebb törészónák választanak el egymástól. Végül a kis törészónák néhány repedés csoportjából állnak, 

melynek vastagsága néhányszor tíz centiméter. Az egyes repedések közti távolság néhányszor tíz centiméter és 

néhányszor tíz méter között változik, esetleg még nagyobb, a kőzettípustól és a helytől függően. A törések és a 

repedezett zónák, ha nem tömik el másodlagos ásványkiválások, vízvezető helyet jelentenek a vízáramlás és az 

oldatszállítás számára. A repedéseket eltömítő anyagok általában mállási termékekből állnak, például 

agyagásványokból, vagy kémiai kiválással halmozódnak föl, mint a kvarc vagy karbonátok. A repedéskitöltések 

jelentősen befolyásolják az áramlási útvonalak hidraulikai tulajdonságait és az oldatok vándorlását. 

3.3. 3.3.3. Hidrogeológia és vízmozgás 

3.3.1. 3.3.3.1. A víz áramlása 

Vízzel telített körülmények között a felszín alatti vízáramlás mozgatóereje a hidrosztatikai nyomásgradiens. Azt 

a módot, ahogy a víz a kőzeten keresztül mozog, annak hidraulikai tulajdonságai szabják meg. Permeábilis és 

homogén kőzetben a vízáramlás a Darcy-törvény szerint zajlik és könnyen megjósolható. Repedezett 

kőzetekben minden vagy a legtöbb áramlás a repedésekben vagy repedezett zónákban történik. A tömör 

kristályos kőzetekben és a kompakt agyagos kőzetekben a mátrix hidraulikai vezetőképessége olyan kicsi, hogy 

a vízáramlás elhanyagolható. A porózusabb üledékes kőzetekben és tufákban a víz a repedések közti 

kőzetmátrixban is tud mozogni. A repedezett kőzetekben az áramlást sokkal nehezebb részleteiben is leírni. 

A leszálló vizek övezetében a vízmozgás, melyet alapvetően a gravitáció irányít, általában összetettebb és 

változékonyabb. A geológiai tárolók szempontjából a telítetlen közegbeli áramlás csak akkor bír jelentőséggel, 

ha az elhelyezés zónája a vízszint felett van, vagy ha meg akarjuk ismerni a felső övezeteket is, mint potenciális 

migrációs útvonalakat. 

3.3.2. 3.3.3.2. A vízben történő szállítás útvonalai 

Számos, a geológiai elhelyezés céljából tanulmányozott környezetben a repedések és a repedészónák jelentik a 

vízmozgás útvonalait. Az egyes repedésekben és repedészónákban a hidraulikai tulajdonságok nagyon 

változóak. Az egyes elemek hidraulikai áteresztőképessége jellemző módon több nagyságrenddel változik, ha 

egy közeli másik ponton nézzük, ugyanazon az elemen belül. A vízáramlás nagy része a diszkontinuitásnak 

abban a részében fog végbemenni, ahol az áteresztőképesség a legnagyobb. Az ilyen, adott egyedi repedés 

síkjában található útvonalak más repedések más útvonalaihoz kapcsolódnak, a vízvezető „csatornák” komplex 

háromdimenziós hálózatát alkotva. A helyszíni kutatásoknál gyakorlatilag lehetetlen az összes fontos 

vízáramlási útvonalat pontosan kijelölni, viszont a megállapított áteresztőképességek sztochasztikus 

tulajdonságait fel lehet használni olyan modellek kidolgozására, melyekben a várható jellemzőket 

(áteresztőképesség, áramlási sebességek és a radionuklidok utazásának ideje), illetve ezek várható változásait 

meg lehet becsülni [12], [13] . 

3.3.3. 3.3.3.3. Csatornázódás 

Mivel az egyes repedések áramlási és szállítási tulajdonságai rendkívül nagy változékonyságot mutatnak, ezért 

valószínű, hogy a repedezett kőzetekben vannak a tárolóból az elérhető környezetig vezető, összekapcsolódott 

gyors útvonalak. Ezt gyakran csatornázódásnak hívják. A csatornázódásnak az egyes gátak működésére vagy a 

tároló általános biztonságára gyakorolt lehetséges hatásait, ezek számszerűsítését jelenleg is intenzíven 

vizsgálják. 

3.4. 3.3.4. Vízkémia és kémiai késleltetés 

3.4.1. 1.3.4.1. Kémiai ülepedés és szorpció 
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Az oldatok számára a szabadon mozgó víz a fő szállító közeg, beleértve a radionuklidokat is. Mindazonáltal a 

radionuklidok reakcióba léphetnek a kőzetanyagokkal nagyon változatos módokon és többségük sokkal lassabb 

ütemben mozog, mint a víz. Az alacsony fluxusú területeken a víz sebességének kevés hatása van a 

radionuklidok többségének migrációjára. Egy kevés radionuklid, különösen az anionos formájúak (például a jód 

és klór izotópok) csak kevéssé lépnek reakcióba a kőzetekkel és a vízáramlással megegyező sebességgel 

migrálnak. Mindazonáltal a többségük esetében a kőzettel való kölcsönhatás szabja meg a mozgás sebességét. A 

kölcsönhatás mind fizikai, mind pedig kémiai, az utóbbi okozza a legerősebb késleltető hatást. A felszín alatti 

víz sótartalma szintén hatással van a késleltetésre; ezért döntő fontosságú a víz-kőzet rendszer kemizmusának 

megértése a radionuklid-vándorlás megbízható becsléséhez. 

3.4.2. 3.3.4.2. Kőzet- és vízkémia 

Az előzőekben már összefoglaltuk néhány gyakori befogadó kőzet tulajdonságait a felszín alatti vizek 

cirkulációja és a radionuklid-transzport szempontjából, Most ismertetünk néhány további szempontot, amelyek 

speciális jelentőséggel bírnak a tágabb környezet viselkedésével kapcsolatban. A kőzetben lévő víz általános 

összetételét, pH-ját és redox (Eh) tulajdonságait a víz és a kőzetalkotó ásványok közti kölcsönhatás puffereli. 

Mivel a víz jellemzően hosszú ideig tartózkodik a kijelölt befogadó kőzetben, a víz és az ásványok között 

geokémiai egyensúly áll fenn. Nagyon fontos azoknak a folyamatoknak a megértése, melyek szabályozzák a 

vízkémiát, mert ez lehetővé teszi fejlődésének előre jelzését a tároló által bejuttatott idegen anyagok 

jelenlétében. Különféle végbemenő folyamatok eredménye a kémiai egyensúly lesz, például a kőzetalkotó 

ásványok feloldódása és a másodlagos ásványok kicsapódása esetében. Természetes viszonyok között a 

reakciók igen kis intenzitásúak; a mobilis anionok, főleg a Cl- vízbeli koncentrációja, valamint a hőmérséklet 

határozza meg. Az alacsony sótartalmú vizek általában lúgos körülményekhez vezetnek, míg a magasabb 

sótartalmú vizek közel semleges, vagy kissé lúgos viszonyokat eredményeznek. A néhány száz méteres 

mélységben található víz minden esetben múltbeli csapadékból származik. Az oxigén, mely eredetileg jelen volt 

a meteorikus vízben, elfogyott a víz-kőzet kölcsönhatásokban. Az Eh értéket rendszerint a II és III oxidációs 

állapotú vasásványok jelenlétével állapítják meg. Kétértékű vasat tartalmazó ásványok számottevő 

mennyiségben találhatók a kemény kőzetekben, gyakran egy százaléknál nagyobb mennyiségben. Így a 

mélységi földtani környezet alapvetően redukáló állapotú. 

A szabályozó mechanizmusok fontos szerepet játszanak a kémiai összetétel stabilizálásában és lehetővé teszik 

az olyan körülmények megismerését, melyek között a radionuklidok várhatóan vándorolni fognak. A víz oldatos 

összetétele változhat, a mobilis anionok koncentrációjának függvényében. A kationok között általában a nátrium 

és a kalcium dominál; a ritkább elemek, mint a kálium, magnézium és a vas, tág határok között ingadozhatnak, 

de mindig egyensúlyi koncentrációban a kőzetalkotó ásványokkal. Általánosságban a radionuklidok migrációja 

szempontjából a pH, az Eh, az ionerősség (az oldott ionok össz-koncentrációja) és a karbonát-tartalom a felszín 

alatti víz legfontosabb jellemzői. 

Csekély áramlás esetén, kemény kőzetekben a felszín alatti vizek összes sótartalma a mélységgel növekszik. 

Nagy mélységben nagyon sós vizeket, lényegében sóoldatokat lehet találni. Ez azt jelzi, hogy a vizek nagyon 

sokáig tartózkodtak ott; ezen kívül azt is jelezheti, hogy valószínűleg csak nagyon csekély mozgásra kell 

számítanunk a jövőben is. 

3.4.3. 3.3.4.3. A másodlagos ásványok szerepe a késleltetési folyamatban 

A mélyben fennálló egyensúlyi viszonyok között a kőzetalkotó ásványok csak igen kevéssé oldódnak a felszín 

alatti vizekben, vagy azért mert nem tudnak érintkezésbe lépni, mint a kősó esetében, vagy mert geokémiailag 

stabilak. Mindemellett, stabilitásuk ellenére bizonyos átalakulások lezajlanak, különösen a repedezett zónák 

mentén és egyéb olyan övezetekben, ahová az áramlás összpontosulhat. Bizonyos körülmények között a 

talajvizek átmenetileg mélyen behatolhatnak a kőzetbe. A talajvízben feloldott anyagok reakcióba léphetnek 

olyan másodlagos ásványokat képezve, mint például az agyag- és a vas-oxihidroxid ásványok. A másodlagos 

ásványok kedvező hatással lehetnek a radionuklidok visszatartására, mivel általában jelentős szorpciós 

kapacitással rendelkeznek. 

A mélységben az átalakulás igen lassú folyamat, még földtani időtávlatokban is, mert itt csak a repedésekben 

van – a kőzet térfogatához mérten – csekély vízmozgás, és mert a reakcióképes anyagok csak kis 

koncentrációban találhatók meg a vízben. Ezért a kőzet kémiailag nagyon stabil és a tároló mélységében 

napjainkban megfigyelhető viszonyok várhatóan lényegében változatlanok maradnak a hosszú életű radioaktív 

hulladékok számára készített tároló szempontjából érdekes idő alatt. Mindazonáltal a működési értékelések 
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során gondosan kell elemezni ezt az előfeltevést, különösen, ha a tároló jelenléte olyan fejlődési forgatókönyvet 

mutat, mely az elhelyezési zóna viszonyainak változásával járhat. 

3.5. 3.3.5. Szállítódás felszín alatti vizekkel 

3.5.1. 3.3.5.1. Advekció és diszperzió 

Az oldatokat a mozgó víz továbbítja a különböző vízvezető útvonalak mentén, melyek a kőzetben 

megtalálhatók. A repedezetlen porózus kőzetekben az áramlás a pórusokban zajlik, de a víz még ezekben a 

kőzetekben sem mozog szükségszerűen azonos sebességgel minden útvonalon. Repedezett kőzetek esetében a 

víz sebességében az útvonalak közt fennálló eltérések és a megtett távolságok különbözősége sokkal nagyobb 

különbségeket okoz az advekció sebességében. Ez azt eredményezi, hogy a különböző útvonalak mentén az 

oldatvándorlás ideje széles tartományban ingadozik, melyet általában diszperziónak neveznek. 

3.5.2. 3.3.5.2. Anyagátvitel víz és kőzet között 

Az áramlási útvonalak mentén a víz által szállított oldatok utat találnak a környező kőzetmátrix pórusaiba, 

véletlenszerű mozgás vagy molekuláris diffúzió révén. Ezt nevezik mátrixdiffúziónak. A mátrixban a teljes 

víztérfogat rendszerint nagyobb, mint az áramló víz térfogata. Sok alacsony porozitású kőzetben a víz 

gyakorlatilag stagnál a pórusokban. Az oldott anyag, mely elérte a mátrix pórusaiban stagnáló vizet, viszonylag 

nagy térfogatú vízbe fog diffundálni, és így átmenetileg elhagyja az áramló oldatot. Ez a tisztán fizikai hatás 

jelentősen közreműködik a radionuklidok vándorlási idejének meghosszabbításában. 

3.5.3. 3.3.5.3. Szorpció és késleltetés 

A radionuklidok a vízben ionos formában vagy töltetlen komplexekként vannak jelen. A potenciális befogadó 

kőzetek többségében a kőzetalkotó ásványok negatív felszíni töltésűek a mélységben uralkodó kémiai viszonyok 

között. A pozitív töltésű anyagok az ellentétes révén hozzákötődnek a felszínekhez és az ásványszemcséket 

körülvevő strukturált vízmolekulák nagyon vékony rétegében koncentrálódnak. A megkötött vízrétegben lévő 

radionuklidok mennyisége nagyságrendekkel nagyobb lehet, mint a szabad pórusvízben tartózkodóké. Ezt a 

szorpciós folyamatot ioncsereként lehet elképzelni és így várhatóan erősen befolyásolni fogja a felszín alatti víz 

sótartalma, azaz a nagyobb sótartalom gyengíti a hatást. 

A fent leírt, diffúz elektrosztatikus erők által megkötött anyagok esetében gyakran azt találták, hogy nagyon 

kicsi a mobilitásuk a felületek mentén. Így, bár ezek összegyűlnek a felületeken és kivonódnak a valóban 

mobilis pórusvízből, mégis képesek a migrációra, csak sokkal alacsonyabb sebességgel. A cézium és a 

stroncium mutat ilyen szorpciós és migrációs mechanizmust. 

Az ásványfelszíneken a reakcióképes vegyületcsoportok is nagy számban találhatók. A szilícium-, alumínium- 

és vas-oxidok, amelyek hidroxil-csoportokként vannak jelen, sok radionukliddal tudnak felületi komplexeket 

alkotni, különösen az aktinidákkal. Sok esetben a semleges töltésű, feloldódott komplexekben található 

radionuklidok is megkötődnek a felületeken. Ezt a folyamatot felületi komplexképződésnek hívják. Mindkét 

szorpciós mechanizmus megfordítható, és ha a radionuklidok koncentrációja lecsökken a vízben, akkor a 

megkötött anyagok leválnak, a konkurens hatások függvényében. A szorpciós képességben más ásványok is 

közrejátszhatnak, például karbonátok és foszfátok. A jelek szerint a felületi komplexképződéssel létrejött 

szorpció kevésbé érzékeny a felszín alatti víz sótartalmára, mint a valódi ioncserés szorpció. Az aktinidák 

többsége felületi komplexképződéssel szorbeálódik. 

Így a szorpció számára rendelkezésre álló ásványfelszínek mennyisége kulcsfontosságú tényező és meg fogja 

szabni, hogy milyen mértékben vonódnak ki a radionuklidok a repedésekben mozgó és a stagnáló pórusvízből, 

ahová molekuláris diffúzióval jutottak be. Ezek a szorpciós folyamatok különösen fontosak, minthogy 

jelentősen késleltetik a radionuklidok mozgását a repedésekben szabadon mozgó víz esetében. Minél nagyobb 

az „áramlás által nedvesített felület” a víz és a kőzet között, annál hatékonyabb lesz a radionuklidok 

visszatartása. 

3.5.4. 3.3.5.4. Kolloidszállítás 

Vannak arra utaló jelek, hogy a kolloid részecskék a víz sebességével képesek mozogni és így a hozzájuk 

csatlakozó radionuklidokat nem tartják vissza a fent leírt késleltetési mechanizmusok. A kolloid részecskéknek 

három típusával lehet számolni: 
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a. A vízáramban szállított kőzettörmelék; az ilyen folyamatok jól ismertek a felszíni vizekben vagy a gyorsan 

áramló vizekben, mely nem jellemző arra a földtani környezetre, melyre a lerakásnál szükség van. 

b. Természetes kolloid részecskék, amelyek a szilícium, alumínium, vas vagy egyéb anyagok természetes 

polimereiből állnak; az ilyen kolloidok az átalakulási folyamatok korai fázisában képződhetnek, de mélységi 

földtani környezetben egyensúly áll fenn a víz és a jól fejlett ásványfázisok között. A természetes kolloidok 

jelenléte utalhat a víz rövid tartózkodási idejére is, amely nem jellemző arra a földtani környezetre, amelyre a 

lerakásnál szükség van. 

c. Kolloid részecskék, amelyek a radionuklidokból és a hulladékcsomagokból kiszabadult egyéb anyagokból 

képződhetnek; ezek a kolloidok megszökhetnek, bár a műszaki gát vagy a kőzetmátrix megszűri őket. 

Sok munkát végeztek a kolloidok mintázása és lehetséges szerepük elemzése érdekében, de még mindig vannak 

alapvető tisztázatlan kérdések e transzportmechanizmus lehetséges jelentőségével kapcsolatban. 
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4. fejezet - A kiégett nukleáris 
fűtőanyagok és nagy aktivitású 
és/vagy hosszú élettartamú 
hulladékok kezelése és elhelyezésük 
hazai vonatkozásai 

Nagy aktivitású és/vagy hosszú élettartamú radioaktív hulladékok elsősorban az energetikai nukleáris reaktorok 

üzemeltetése és leszerelése során keletkeznek, de az előzőekben hivatkozott ajánlások és szabványok 

határértékei szerint ide kell sorolni ― hangsúlyozva, hogy ezek nem tekinthetők radioaktív hulladéknak ― a 

kiégett fűtőelemeket, illetve azok újrafeldolgozásából (reprocesszálásából) származó maradvány-anyagok egy 

részét is. Kisebb mennyiségben keletkeznek ilyen anyagok még a nem-energetikai (pl. oktató-, kutató-) 

reaktorok működése és néhány egyéb izotópalkalmazás kapcsán is. 

1. 4.1 Hulladékformák 

A geológiai elhelyezésre szánt, hosszú élettartamú hulladékok nagyon sokféle módon csomagolt és 

kondicionált, változatos összetételű anyagokat tartalmazhatnak [5-9]. A fontosabb csoportok az alábbiak: 

a. Kiégett nukleáris fűtőelem (teljes vagy szétszedett fűtőanyag nyalábok vagy elemek, amelyek az eredeti 

fémurán, urán-dioxid vagy kevert oxid fűtőanyag-mátrixot, továbbá a reaktorban a fűtőanyagból képződött 

hasadási termékeket és transzurán elemeket tartalmaznak). 

b. Vitrifikált nagyaktivitású hulladék, mely hasadási termékeket és a kiégett fűtőanyag újrafeldolgozásából 

származó transzurán maradékokat tartalmaz (egy sor kerámiai hulladékformával, melyeket már 

kifejlesztettek, de ipari méretekben még nem állítják elő). 

c. Hosszú élettartamú, kis- és közepes aktivitású hulladékok, amihez változatos anyagok tartoznak, mint például 

a reaktor karbantartásakor vagy lebontásakor kikerülő belső részek, fűtőelemek és fűtőanyag-burkolat 

darabok, egyéb, alfa-sugárzókkal különböző mértékben szennyezett olyan anyagok, mint a plutónium 

(nukleáris fűtőanyagból vagy fegyverekből), egyéb hasadóanyagok és kimerült uránium. 

Egyes geológiai elhelyezési koncepcióknál a rövid élettartamú, kis- és közepes aktivitású hulladékkal is 

számolnak, amihez fémek, beton, szerves gyanták, műanyagok és más vegyületek változatos keverékei 

tartoznak. 

Hosszú idő elteltével a szilárd hulladékformában tárolt radionuklidok mobilizálódhatnak, kiszabadulhatnak, 

majd elmigrálhatnak a műszaki gátakon és a környező földtani közegen keresztül. 

1.1. 4.1.1. Kiégett fűtőelem 

A kiégett fűtőelemek leggyakoribb, az elhelyezésnél szóba jövő formája az urán-oxid kerámia pellet. A kiégett 

fűtőelemek több, mint 95%-ban urán-dioxidból állnak; a reaktor működése során keletkezett hasadási termékek 

és aktinidák többsége megtalálható a kiégett fűtőelemben. Az urán-dioxid kicsiny, tíztől száz mikrométerig 

terjedő méretű kristályok formájában van jelen, melyeket kb. 1 cm átmérőjű pelletekbe fognak össze. A 

fűtőanyag-pelleteket rendszerint cirkónium, alumínium ötvözet vagy rozsdamentes acél rudakban tartják, 

amelyek néhány méter hosszúak lehetnek, a reaktor típusától függően. Ezek az ötvözetek stabilak vízben és csak 

nagyon lassan korrodálódnak, de végül is mikroszkopikus repedések alakulhatnak ki rajtuk, melyek átjárót 

jelenthenek a hengerfalon. 

Az urán-dioxid is stabil a vízben és csak rendkívül lassan oldódik. Bármilyen, a pelletek kristályos mátrixában 

található radionuklid kibocsátása így lassú lesz. Mindazonáltal egyes radionuklidok, ahogy a reaktor működése 

közben képződnek, a szemcsék határain halmozódnak fel vagy a pelletek külső felülete felé mozognak. Ebbe a 
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kategóriába a jód, a cézium és a nemesgázok tartoznak. Rendszerint ezeknek az anyagoknak a 15%-a kívül van 

a kristályos mátrixon és sokkal könnyebben mobilizálhatók, ha a fűtőelem vízzel kerül érintkezésbe. 

A kiégett fűtőelemek könnyen ellenállnak a tárolás korai szakaszában jelentkező magasabb hőmérsékletnek, 

mivel a reaktorban mutatkozó hőmérséklet ennél sokkal magasabb. Mindazonáltal a tároló műszaki gátrendszere 

jóval érzékenyebb a magasabb hőmérsékletre, ezért gondosan meg kell becsülni a hosszú távú viselkedését a 

tároló termikus fejlődésének függvényében. Ebből a szempontból a kevert oxid fűtőelemek több hőt termelnek 

és hosszabb ideig, mint a rendes urán-oxid fűtőanyag. 

1.2. 4.1.2. Nagyaktivitású hulladék 

A nagyaktivitású hulladék szilárdításának megszokott eljárása az üvegmátrixban történő eloszlatás. 

Mindemellett vizsgálták és vizsgálják alternatív eljárások használatát is. Ezek közül nagyon ígéretesnek tűnik a 

kerámia mátrixba történő bezárás. Mind az üveg, mind pedig a kerámia nagyaktivitású hulladék mátrixok 

ellenállnak a hő- és sugárhatásoknak, illetve rendkívül lassan oldódnak vízben. A radionuklidok erősen 

megkötődnek az üvegben vagy az olyan kerámia hulladékformák kristályszerkezetében, mint a Synroc. A 

kiégett fűtőelemektől eltérően, a radionuklidok nem mobilizálhatók könnyen, ha a hulladék vízzel érintkezik a 

tárolóban, viszont – mivel ezek a nagyaktivitású hulladékfajták a kiégett fűtőelemek feloldásával, majd ezt 

követően magas hőmérsékletű gyártással készülnek – az eredetileg a kiégett fűtőelemben található illékony 

radionuklidok, mint a jód vagy a ruténium, elválnak a nagyaktivitású hulladéktól az újrafeldolgozás és 

szilárdítás során. További különbség a kiégett fűtőelemekhez képest, hogy az újrafeldolgozás szinte minden 

uránt és plutóniumot eltávolít ezekből a hulladékokból. A szétválasztással elkülönülnek a kisebb rendszámú 

aktinidák is. 

A legfontosabb vitrifikációs közeg a boroszilikát üveg. A radionuklidokat az eredetileg folyékony 

nagyaktivitású hulladék szárítási maradékaként adják az üveghez, vegyületeket formálva, majd magas 

hőmérsékleten megolvasztják és a képződött homogenizált olvadékot acéltartályokba öntik. Ezeket lezárják, de 

a megszilárdult üveg felett még lehet üres tér. Ahogy az üveg kihűl és ahogy mozgatják, repedések 

keletkezhetnek, melyek megnövelik a felületét. Napjainkban az új üvegolvasztók kifejlesztésével (hideg tégely) 

vizsgálják a foszfátüveg alkalmazását, mely nagyobb flexibilitást ad a kondicionált hulladék kémiai 

összetételének. 

A vizsgált és kifejlesztett kerámia nagyaktivitású hulladékoknak sokféle összetétele lehet. Ezeket például úgy 

lehet előállítani, hogy a kiszárított nagyaktivitású maradékot együtt zsugorítják vagy forrón préselik különböző 

kerámia-előanyagokkal, majd kis tömböket készítenek, melyeket nyalábokban fémtartályokba lehet csomagolni. 

Egyes eljárásoknál a forrón préselés során egy fémtartályt használnak, így egységes szilárd termék jön létre a 

hulladékból és a tartályból. A kerámiagyártás technológiája fejlett, és sokféle, változatos hulladék-összetétel és 

specifikáció áll rendelkezésre. 

Mindkét technikát alkalmazni lehet a fegyverekből kikerült, csökkentett koncentrációjú plutónium lerakást 

megelőző immobilizálására [14]. Ezeknél a fejlesztés alatt álló hulladékformáknál, az alacsony koncentrációjú 

plutóniumot tartalmazó üveget vagy kerámiát nagyobb tartályokba csomagolják, így azt nagyaktivitású hulladék 

üveggel vagy hasadási termékeket tartalmazó üveggel lehet körülvenni, hogy a csomagok radioaktivitása 

ugyanazon az általános szinten legyen, mint a rendes kiégett fűtőelem vagy nagyaktivitású hulladék 

csomagoknál. A cél az, hogy a plutóniumhoz ugyanolyan nehéz legyen hozzáférni, mint amikor a kiégett 

fűtőelemben volt, melyből eredetileg kivonták, így segítve a nukleáris védelem megőrzését. 

2. 4.2. A hulladékkezelés és elhelyezés főbb 
nemzetközi stratégiai kérdései 

2.1. 4.2.1. A kiégett fűtőanyag kezelés stratégiái 

A kiégett nukleáris fűtőelemek teljes körű kezelésének, a fűtőelem ciklus végleges lezárásához vezető lépések 

stratégiájának ("back-end" stratégia) jelenleg négy általánosan elfogadott lehetősége van. Ezek a következők: 

a. Nyílt üzemanyagciklus, amely során a kiégett fűtőelemeket feldolgozás nélkül (de megfelelően előkészítve) 

véglegesen (a visszanyerés szándéka nélkül) helyezik el egy erre a célra kialakított geológiai tárolóban. 

(Lásd: 4.1. ábra felső része) 
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b. Hagyományos, zárt üzemanyagciklus, amely során a még hasadóképes anyagokat (uránt és plutóniumot) 

tartalmazó kiégett nukleáris üzemanyagot nyersanyagként újra fel lehet használni fűtőanyag gyártásához. E 

reprocesszálásnak nevezett folyamat eredményeként (kisebb mennyiségben) visszamaradó nagy aktivitású, 

hosszú élettartamú hulladékok végső elhelyezéséről továbbra is gondoskodni kell. (Lásd: 4.1. ábra alsó része) 

c. Továbbfejlesztett, zárt üzemanyagciklus, amely során a kiégett fűtőanyagot reprocesszálják és a keletkező 

termékeket szétválasztási és transzmutációs eljárásnak (Partitioning and Trasmutation, P&T) vetik alá. A 

folyamatban az aktinidák és a hosszú felezési idejű hasadási termékek egy részét átalakítják. A visszamaradó 

nagy aktivitású hulladékot végleges elhelyezését itt is meg kell oldani. 

d. A késleltetés stratégiáját alkalmazva a kiégett fűtőelemeket átmeneti tárolóban helyezik el, ahol a tárolás 

elméletileg meghatározatlan ideig fenntartható, megfelelő ellenőrzéssel és karbantartással. Ez a stratégia 

végleges megoldásnak semmiképpen nem tekinthető. 

Kiégett fűtőelem-kezelési stratégiájuk alapján az országok három fő csoportba sorolhatók: 

• A nyitott fűtőelemciklust választók, amelyek az átmeneti tárolást követő közvetlen fűtőelem-elhelyezésre 

összpontosítanak. (pl. Kanada, Spanyolország, Svédország, USA); 

• A fűtőelem újrafeldolgozását (zárt ciklus) választók, amelyek vagy reprocesszáló üzemet működtetnek, vagy 

pedig külföldön dolgoztatják fel az elhasznált üzemanyagot. (Pl. Japán, Kína, Franciaország, Németország, 

India, Oroszország, Nagy-Britannia); 

• A számukra elfogadható opciót még nyitva hagyó ("wait and see") országok, amelyek még további 

megfontolások, vizsgálatok alapján kívánnak dönteni. (pl. Bulgária, Korea, Litvánia, Mexikó, Szlovénia, 

Ukrajna, Magyarország,). 

4.1. ábra - A nyílt (felül) és hagyományos zárt (alul) üzemanyagciklusok 

összehasonlítása 
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2.2. 4.2.2. A kiégett fűtőanyag feldolgozási lehetőségei 

Az előzőekben ismertetett négy lehetséges fűtőanyag kezelési stratégiából jelenleg két jól kiforrott koncepció 

létezik a fűtőelemciklus lezárására: 

• Az egyik a b), az elhasznált fűtőelemek újrafeldolgozása a hasznosítható anyagok kinyerésére, ezt követően 

pedig a radioaktív hulladékok üvegbe ágyazása, majd a kiégett fűtőelemek közvetlen végleges elhelyezése. 

• A másik az a), a közvetlen végleges elhelyezés, amelyre eddig még sehol nem került sor, (ugyanakkor a b) 

szerinti koncepció ipari méretekben már évtizedek óta működik). 

Annak ellenére, hogy a nagy aktivitású hulladékok mélygeológiai formációban történő végleges elhelyezésével 

szinte minden nukleáris iparral rendelkező ország foglalkozik, sok helyen kutatják azon alternatívák lehetőségét, 

amelyek segítségével csökkenthetők a jövő generációk terhei. Ezt [15] alapján a következőkben foglalhatjuk 

össze: "Az egyik ígéretesnek tartott lehetőség a hulladékokban található hosszú élettartamú radionuklidok 

átalakítása oly módon, hogy a maradékok elhelyezését követően csak jóval rövidebb idejű intézményes 

ellenőrzésre legyen szükség [16]. Az eljárás, amelynek neve transzmutáció, olyan nukleáris folyamat, amellyel a 

hosszú élettartamú radioizotópokat stabil, vagy rövid élettartamú izotóppá lehet alakítani reaktorban, vagy az e 

célra kialakított részecskegyorsítókban [17]. Az elképzelések szerint az új technológia segítségével az emberiség 

úgy szabadulhat meg a hosszú életű radioaktív hulladékok elhelyezésének nyomasztó gondjától, hogy eközben 

még villamos energiát is termelhet. A transzmutáció valójában nem más, mint a reprocesszálás 

továbbfejlesztése, amelynek célja kedvezőbb tulajdonságú radioaktív hulladék előállítása a járulékos előnyök 

(pl. energiatermelés) kihasználásával. Fontos aláhúzni, hogy a transzmutáció csak reprocesszálást követően 
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lehetséges, következésképpen ez az opció ellentétes azon országok stratégiájával, amelyek elvetették a fűtőelem 

újrafeldolgozás lehetőségét. 

A hulladékelhelyezés során a potenciális veszélyt egyrészt az extrém hosszú életű radioizotópok, másrészt az élő 

szervezetet leginkább roncsolni képes alfa-sugárzó izotópok jelentik. A transzurán csoport elemei közül a 

plutónium érdemel külön figyelmet, mivel ennek radio-toxicitása igen nagy. A transzmutáció iránti érdeklődés a 

90-es évek elején élénkült meg. E technológia alkalmazása a nagy aktivitású hulladékokban lévő két fő 

izotópcsoport esetén jöhet szóba: az aktinidákra - melyek a jelenleg alkalmazott U, illetve U-Pu kevert 

üzemanyagon alapuló energetikai reaktorokban számottevő mértékben fordulnak elő -, és a hasadási termékekre 

(pl. 99Te, 129I). A transzmutáció elvégzése neutronok, illetve töltött részecskék által kiváltott magreakciókkal 

lehetséges. A jelentős neutronfluxus maghasadáson alapuló atomreaktorokban (könnyűvizes, gyorsneutronos 

vagy folyékony fémhűtéses reaktorokban), illetve más típusú (pl. magfúziós) berendezések segítségével 

történhet. Ez utóbbinál töltött elemi részecske- vagy atommag-nyalábot gyorsítók segítségével nagy energiára 

(sebességre) gyorsítanak fel, és a részecskecsomagot valamilyen nehéz rendszámú elemből álló céltárgynak 

ütköztetik. Az ütközés hatására a céltárgy atommagjai több részre esnek szét, amit nagy mennyiségű neutron 

felszabadulása kísér. Ezek a neutronok többféle célra is felhasználhatóak. Amennyiben a céltárgy 

hasadóanyagból áll (vagy azt is tartalmaz), illetve, ha olyan anyag van jelen, amely a neutronokat elnyelve 

hasadóanyaggá alakul, akkor a folyamat a transzmutáción kívül energiatermelésre is alkalmas. 

Felmerült a részleges transzmutáció lehetősége is, amikor is csak azokat az aktinidákat alakítanák át és vonnák 

ki a rendszerből, amelyek a legnagyobb sugárterhelési kockázatot jelentik a nagy aktivitású hulladék 

mélygeológiai formációban történő elhelyezését követően. Ennek meghatározásánál igen nagy a bizonytalanság, 

mivel az erősen függ a befoglaló kőzettől, a geokémiai viszonyoktól és más jellemzőktől. Becslés szerint a 

legveszélyesebb a 237Np és a 241Am. Amennyiben a transzmutáció nem 100%-os, akkor megnövekedett 

neutronaktivitással, és az ebből eredő manipulációs és sugárvédelmi problémákkal kell számolni. Fokozott 

figyelemmel kell lenni bizonyos transzurán izotópokat jellemző meglehetősen alacsony kritikus tömegre, mind a 

hulladékkezelési technológiáknál, mind pedig az elhelyezett hulladékok kioldódását követő esetleges 

bedúsulások miatt. 

Mivel a mai technológiákkal a megkívánt szétválasztási hatékonyság nem érhető el, továbbá a szükséges 

reaktortechnika sem eléggé kiforrott, ezért a transzmutációs programokat tovább kell fejleszteni, mielőtt dönteni 

lehetne gyakorlati alkalmazásukról. Mai tudásunk szerint azonban nincsen olyan technológia melynek 

alkalmazásával teljesen kiválthatók lennének a geológiai tá-rolók. Ezért a transzmutáció nem is tekinthető 

önálló koncepciónak, sokkal inkább a reprocesszálási változat finomításának. Az igazi kérdés, hogy érdemes-e, 

megéri-e a transzmutációt ipari mértékben alkalmazni. 

A szétválasztás és transzmutáció lehetőségét jelenleg Japán, Franciaország, USA, Oroszország, Dél-Korea, 

Spanyolország és Németország vizsgálja. További országok, mint például India, Kína, Belgium, Hollandia és 

Olaszország kormányfinanszírozású P&T projekteket indított, vagy az Európai Bizottság programjainak 

résztvevője. [18],[19] 

Az USA Energiaügyi Minisztériumának (DOE) tanulmánya szerint sikeres kutatás-fejlesztést követően a békés 

célú alkalmazásból származó 87 000 t kiégett fűtőelem transzmutácós feldolgozása 117 évet venne igénybe és 

mintegy 280 milliárd USD-ba kerülne [20]. Ezért jelenleg egyetlen P&T-vel foglalkozó ország sem tekinti rövid 

távon reális hulladékkezelési alternatívának ezt a technológiát. 

2.3. 4.2.3. A kiégett fűtőanyag átmeneti tárolása 

A kiégett fűtőanyagok átmeneti tárolása elkerülhetetlen lépés bármely korábban említett kiégett fűtőanyag-

kezelési stratégiáról is legyen szó. A hulladék tárolása olyan elzárást és elszigetelést jelent - ellentétben a 

végleges elhelyezéssel - melynél szándék van a későbbi hozzáférésre. Műszaki okok miatt a kiégett 

üzemanyaggal kapcsolatos tevékenységek kezdeti időszakában mindig szükség van átmeneti tárolásra [21], 

Ezen idő alatt jelentősen lecsökken a kiégett fűtőele-mek radioaktivitása és hőtermelése, ami megkönnyíti a 

későbbi műveletek elvégzését. A tárolás igen kicsi biztonsági kockázattal jár mindaddig, amíg az ellenőrzése 

hatékony. Ellenben, ha vala-milyen okból elmarad az ellenőrzés és a felügyelet, akkor megnőhet az olyan 

események kocká-zata, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. Ilyenek lehetnek például a hűtés kiesése, 

vagy a tárolt nukleáris anyag törvénytelen felhasználása. 

A kiégett fűtőelemek tárolása történhet a reaktorok közelében (at reactor, AR), vagy attól távolabb létesített 

tárolókban (away from reactor, AFR). Egy másik kategorizálási rendszer szerint a létesítmények lehetnek száraz 
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vagy nedves tárolók. Nedves tárolók esetében a kiégett fűtőelemeket vízzel telt medencékben tartják, míg a 

száraz tárolás során a fűtőelemkötegeket konténerekben vagy kamrákban, inert gáz vagy levegő környezetben 

helyezik el. A tartálytípusú tárolók olyan masszív konténerek, melyek lehetnek fix telepítésűek, ill. 

mozgathatóak [22]. Jelenleg is számos tárolótípus van használatban, illetve fejlesztés alatt. Fémkonténereket 

alkalmaznak Belgiumban, Csehországban, Németországban, Indiában, Japánban, Litvániában, Dél-Afrikában, 

Svájcban és az USA-ban. Többcélú konténereket, amint arra nevük is utal, több funkcióra – tárolásra és 

szállításra (kettős célú), vagy tárolásra, szállításra és elhelyezésre (többcélú) – használnak. Különféle betonfalú, 

kamrás tárolótípust fejlesztettek ki, ill. tesztelnek jelenleg is, melyek lehetnek vízszintes vagy függőleges 

kialakításúak. A kamrás megoldások olyan felszíni vagy felszín alatti vasbeton épületek, melyek egy vagy több 

fűtőelemköteg elhelyezésére szolgáló tárolók rendszeréből épülnek fel. A hő elvezetését rendszerint levegő- 

vagy gázáramoltatással oldják meg. A száraz tárolási opción belül a kamrás típust jelenleg Kanadában, 

Franciaországban, Nagy-Britanniában, az USA-ban és Magyarországon használják". [24], [24] 

2.4. 4.2.4. A kiégett fűtőelemek és a nagy aktivitású hulladékok 
végleges elhelyezése 

Az elmúlt évtizedekben a szakemberek már számos lehetőséget tanulmányoztak a nagy aktivitású hulladékok 

bioszférától történő hosszú idejű elszigetelésére. A tengerbe süllyesztés, a mélytengeri óceáni talapzatban való 

elhelyezés vagy a kontinentális jégsapka alá való hulladéklerakás egyrészt nemzetközi egyezményeket sértene, 

másrészt nagyon kockázatos, mivel a hulladékok az elhelyezést követően ellenőrizhetetlené válnak [25]. Az 

űrbe való kilövés rendkívül drága, és fennáll a visszaesés lehetősége, továbbá ennek végrehajtásához a kiégett 

fűtőelemeket reprocesszálni kellene. A következő évtizedekben persze új lehetőségek is felmerülhetnek. 

Nyil¬vánvaló, hogy minden ésszerű alternatívát meg kell vizsgálni, annak ellenére, hogy mára már széles körű 

nemzetközi egyetértés alakult ki a hosszú élettartamú radioaktív hulladékok stabil mélygeológiai formációkban 

való elhelyezésének műszaki előnyeiről. A természetes és műszaki gátak biztosította rendszer révén ez a 

stratégia megteremti annak lehetőségét, hogy a hulladékokat rendkívül hosszú időtartamon át - akár sok ezer 

évig - elzárják a bioszférától, ill. hogy a radioaktív izotópok csak elhanyagolható koncentrációban jelenhessenek 

meg az emberi környezetben. Ezzel a megoldással a véletlen emberi behatolásból származó kockázat is 

minimálisra szorítható. Ez a végleges elhelyezési megoldás lényegében egy passzív védelem, mely nem igényel 

további beavatkozást, vagy intézményes ellenőrzést, bár célszerű az elhelyezés helyét rögzíteni, és valamilyen 

rutinszerű ellenőrzést hosszabb időtartamon keresztül fenntartani. Ez az opció meghagyja a jövő 

nemzedékeknek azt a lehetőséget, hogy ha akarják, visszatermeljék a hulladé¬kot. 

Jelenleg a geológiai elhelyezésről bizonyítható be, hogy biztosítani tudja az elvárt szintű és időtartamú izolációt, 

ezen túlmenően visszafordíthatóvá is tehető, szemben más elhelyezési opciókkal. 

A több száz méter mélységben történő elhelyezést ma a legbiztosabb megoldásnak tartják a hosszú élettartamú 

hulladékok tartós elszigetelésére. [26] 

Az első geológiai tárolási kísérleteket még a 60-as évek közepén az Egyesült Államokban vé-gezték só 

összletben. Később, Svédországban, a gránitban való elhelyezés koncepcióját dolgozták ki, ami már a robusztus 

műszaki gátaknak is fontos szerepet szán. Azóta sok más geológiai formációt is vizsgálnak, pl. agyagot, tufát, 

bazaltot. A geológiai elhelyezés alkalmazhatóságát és megbízhatóságát erősítette meg az OECD/NEA már 

korábban kiadott jelentése, mely foglalkozott az elkerülhetetlen bizonytalanságokkal is [27]. A NEA azóta is 

rendszeresen értékeli a geológiai elhelyezés kutatása területén elért eredményeket, és külön figyelmet szentel a 

hatósági szabályozással kapcsolatos kérdéseknek [28], [29]. 

A nagy aktivitású hulladékok tárolóinak létesítési folyamata jóval hosszabb, mint a kis és közepes aktivitású 

hulladékok esetén. Ennek a hosszú folyamatnak minden fázisa sok évig tart, vagy éppen évtizedeket vesz 

igénybe. Ez alatt lehetőség van a társadalmi vitára, továbbá a hatóságok szigorú ellenőrzésére, amelynek során 

minden feltételt ki kell elégíteni, mielőtt áttérnének a következő fázisra. Fontos megjegyezni, hogy a műszaki 

biztonság nem függ az előrehaladás ütemétől, mivel az ellenőrzött átmeneti tárolók - ha nem is fogadhatók el 

hosszú távú stratégiaként- biztonságos ideiglenes megoldást biztosítanak. 

A lépésről lépésre haladó folyamat során a kiválasztott területen és annak környékén végzett vizsgálatok alapján 

összegyűjtik a szükséges információkat. Ez segít abban, hogy jobban meg-értsék a regionális és a helyi 

geológiát, és egyre pontosabbá tegyék a geológiai szerkezet várható viselkedésének értékelését. Ez a folyamat - 

amely kellően rugalmas kell, hogy legyen a kutatási programokból származó inputok befogadására, valamint a 
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társadalmi konzultációk során jelent-kező igények beépítésére - széles körű lehetőséget nyújt a folyamat 

rendszeres felülvizsgálatára. 

A geológiai elhelyezés koncepciója nem igényli, hogy feltétlenül újra-hozzáférhetővé tegyék a hulladékokat a 

tároló lezárását követően. Elvben ilyen beavatkozásra nem lesz szükség, ha egyszer lezárták a tárolót, hiszen az 

egész koncepció arra épül, hogy a hulladék biztonságosan magára hagyható. Abban az extrém esetben, ha a 

véglegesen lezárt tárolóból a hulladékokat valamilyen oknál fogva vissza kellene nyerni, akkor ez a művelet 

ugyan költséges lehet, de műszakilag megoldható. A visszanyerhetőség igen fontos etikai szempont, mivel a 

mélygeológiai elhelyezés nem tekinthető feltétlenül teljesen irreverzibilis folyamatnak, amely teljesen kizárja a 

stratégiák jövőbeni megváltozását. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy magának a tárolónak, ill. 

az odavezető járatoknak a lezárása mindig külön döntést igényel, mely döntés kitolható jóval az elhelyezési 

műveletek befejezése utánra. Ez is a folyamat visszafordításának lehetőségét teremti meg. Ily módon a lépésről 

lépésre haladó folyamat beépíti az ideiglenes elhelyezés elő¬nyeit anélkül, hogy azt meghatározatlan ideig fenn 

kellene tartani. 

Azt el kell ismerni, hogy a jelen generációk által megvalósítható robusztus, passzív biztonságot nyújtó megoldás 

is végső soron sérülhet egy jövőbeli társadalomban, valamilyen szándékolatlan behatolás során. Az ilyen 

behatolás lehetőségét és következményeit azonban a gondosan megválasztott telephelyek révén minimálisra 

lehet csökkenteni. 

3. 4.3. A kezelés és elhelyezés főbb hazai 
vonatkozásai 

A Paksi Atomerőmű Rt. (PA Rt.) négy darab szovjet tervezésű, VVER 440-V213 típusú reaktort üzemeltet. A 

sikeres kapacitásbővítés eredményeképpen a magyarországi villamos energiatermelésnek most már közel 40 %-

a származik innen. Jelenleg előkészítés alatt áll a négy reaktorblokk üzemidejének meghosszabbítását célzó 

engedélyezési eljárás, valamint konszenzusos parlamenti jóváhagyással megkezdődött egy nukleáris bázison 

épülő új alaperőmű építésének feltételeit vizsgáló program is (Lévai-projekt). 

A 4 blokk 30 éves üzemideje során összesen 15 316 db fűtőelem-kazetta kiégésével számoltak (ETV-

ERŐTERV, 1994). Ezek az eredeti elképzelés szerint – kétoldalú magánjogi megállapodás alapján – a volt 

Szovjetunió területén kerültek volna kiszállításra, reprocesszálási célból. A szerződés további érvényesítési 

lehetősége a volt Szovjetunió széthullásával már a 90-es évek elején bizonytalanná vált. 1997-ig – erősen 

megnövekedett költségek és folyamatos diplomáciai erőfeszítések mellett – alig több mint 3200 kiégett kazetta 

került visszaszállításra. Ezt követően azonban egyáltalán nem történt kiszállítás. 

A megváltozott helyzet következtében már a 90-es évek elején felmerült annak szükségessége, hogy 

Magyarország újragondolja a fűtőelemciklus végleges lezárásához (back-end) vezető lépések stratégiáját. Az 

egyik legfontosabb alapelv az, hogy hazánknak – alkalmazkodva a nemzetközi normákhoz – az országhatárokon 

belül kell megoldania a nagyaktivitású radioaktív hulladékok problémáját. (Időről időre felvetődik ugyan az 

ötlet, hogy a végleges elhelyezésre közös, nemzetközi létesítményben kerüljön sor, de nemzetközi jogi, 

szociológiai és safeguards-megfontolások miatt ez belátható időn belül biztosan nem válik realitássá.) 

A kiszállítások bizonytalanná válása az atomerőmű folyamatos üzemeltethetőségét is kétségessé tette volna. A 

reaktorok mellett létesített, az eredeti tervek szerint 3 éves (a későbbi átalakításokkal 5 éves) puffer-tárolásra 

alkalmas pihentető medencék megtelését követően ugyanis akár még a leállítás veszélye is felmerülhetett volna. 

Az országhatárokon belül történő megoldás első lépéseként a PA Rt – a szükséges tervek és hatósági engedélyek 

birtokában – a telephelyén belül megkezdte egy ideiglenes, száraz (léghűtéses) technológiájú moduláris 

fűtőelem-tároló létesítését (Kiégett Kötegek Átmeneti Tárolója – KKÁT). Ennek első modulja 1997 

szeptemberében működésbe is lépett; bővítése és feltöltése pedig azóta is a tervek szerint halad. A KKÁT 

működését 50 évre tervezték. 

A felszínen történő átmeneti tárolás elsődleges célja (a végleges megoldás kifejlesztéséig szükséges idő 

biztosításán kívül) a kiégett kötegek hőterhelésének és sugárzási szintjének kontrollált és biztonságos 

körülmények közötti csökkentése. A kiégett fűtőelemek azonban az 50 éves időintervallumnál több 

nagyságrenddel hosszabb ideig jelentenek közvetlen veszélyforrást a bioszféra számára. Mivel a nemzetközileg 

elfogadott általános alapelv szerint „a radioaktív hulladékokat addig az időpontig kell elszigetelni a bioszférától, 

amíg azok – természetes lebomlásuk révén – már nem képviselnek elfogadhatatlan mértékű kockázatot a jövő 
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generációk számára”, ezért egyértelműen kijelenthető, hogy a felszíni átmeneti tárolás – ahogy azt a neve is 

mutatja – nem oldja meg a problémát (bár technikailag mindenképpen egy szükséges lépés az oda vezető úton). 

Az utóbbi években felerősödtek azok a szakmai vélemények, melyek szerint jelentős tudományos és 

technológiai erőfeszítések révén, belátható időn belül olyan továbbfejlesztett hulladékkezelési megoldásokat 

sikerül kialakítani (pl. a transzmutációval kiegészített zárt fűtőelemciklus), aminek eredményeként egyaránt 

jelentősen csökkenthető majd a véglegesen elhelyezni kívánt nagyaktivitású radioaktív hulladékok mennyisége 

és eliminációs ideje is. Azt azonban senki sem vonja kétségbe, hogy bármilyen back-end opciót hajtunk is végre, 

mindenképp szükségessé válik a nagy aktivitású radioaktív hulladékok egy részének végleges elhelyezése, 

amihez alkalmas befogadó földtani képződményt kell keresni. 

Az atomerőművi kiégett nukleáris üzemanyagok és nagyaktivitású hulladékok fizikai tulajdonságai mindenütt 

hasonlóak, így ezek környezettől való elszigetelésére világszerte közös megoldásokat irányoznak elő. Ebben a 

helyzetben az RHK Kft. – referencia-forgatókönyvként – jelenleg a nyílt üzemanyag ciklusú (közvetlen 

elhelyezést jelentő), késleltetés nélküli változatot tekinti a nagy aktivitású hulladékok és a kiégett üzemanyagok 

alapvető elhelyezési stratégiájának; azzal a megjegyzéssel, hogy az e stratégia alapján kiválasztott hazai 

geológiai tárolónak alkalmasnak kell lennie a kiégett üzemanyagok reprocesszálása (újrafeldolgozása) során 

keletkező hulladékok biztonságos befogadására is [30]. Az említett változat referencia- forgatókönyvként való 

megjelölése azt jelenti, hogy az RHK Kft. álláspontja szerint jelenleg ennek a legnagyobb a megvalósítási 

valószínűsége. Így a mindenkori kutatási terveket, műszaki terveket, gazdasági számításokat és időütemterveket 

erre a változatra kellett alapozni. A 2004-ben elkészült kutatási terv [31] és 2005 elején véglegesített műszaki 

megvalósítási koncepcióterv is [32] ennek megfelelően került kidolgozásra; figyelembe véve természetesen a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége által kidolgozott módszertani 

ajánlásokat, valamint a jelenleg általánosan követett nemzetközi kutatási gyakorlatot is. 

A kiégett fűtőelemek és a nagyaktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének munkálatai a jelenlegi 

tervek szerint legalább egy évszázadot ölelnek fel (még akkor is, ha az intézményes ellenőrzés minimálisan 50 

éves időtartamától eltekintünk). Ilyen időtávon – gazdasági, engedélyeztetési és közelfogadtatási szempontból 

egyaránt – különös jelentősége van annak, hogy az elvégzett minősítő vizsgálatok eredményei lehetőség szerint 

ne (vagy csak minimális mértékben) avuljanak el, azokat később is fel tudják használni, illetve pontosan 

értelmezni tudják. A kutatási program tervezése, kivitelezése és dokumentálása során erre a szempontra különös 

figyelmet kell fordítani. 

4. 4.4. A potenciális befogadó kőzet védelmi 
koncepciója 

A Bodai Aleurolit Formáció korábban lezárt kutatási fázisainak eredményeként 2004-ben, a Felszíni I. fázis 

kutatási engedélyezési tervének összeállításakor megfogalmazhatók voltak a BAF-ban tervezett végleges 

elhelyezés védelmi (biztonsági) koncepciójának legfontosabb elemei: A végleges elhelyezés definíciójának 

megfelelően alapvető cél a bioszféra védelme a radionuklidok megfelelő hosszú időre történő elszigetelése 

(izoláció) és terjedésük korlátozása (retardáció) révén. A végleges elhelyezés védelmi (biztonsági) 

koncepciójának nevezzük mindazon geometriai, izolációs, műszaki-technológiai sajátosságok illetve a 

tárolórendszertől elvárt funkciók összességét, melyek befolyásolják az elhelyezett radionuklidok mobilitását, 

meghatározzák transzportjának sebességét, irányát, úthosszát; és amelyek végső soron lehetővé teszik a 

bioszféra megfelelő szintű és elégséges ideig tartó védelmét. 

A BAF esetében meghatározott védelmi koncepció egyaránt tartalmaz általános telephelyfüggetlen (a legtöbb 

nemzeti projektben alkalmazott) valamint szűken értelmezett, csak a magyar viszonyokra érvényes, illetve BAF-

specifikus elemeket is. A legfontosabb általános elemek a következők: 

• A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének megkívánt biztonságát, robosztusságát többszörös 

gátrendszer alkalmazásával kell elérni (multibarrier system – ld. a 4.2. ábrán). A teljes rendszer (földtani gát, 

hulladékforma és hulladékcsomag, mérnöki gátrendszer és elhelyezési rendszer, valamint a bioszféra) 

működésének várható hatásait együttesen, összefüggéseiben kell vizsgálni. A végleges elhelyezésre csak 

akkor kerülhet sor, ha a megfelelően ellenőrzött adatokra épülő konzervatív és validált elemzések során a 

várható hatások kielégítik az előre deklarált dózis- illetve kockázati kritériumokat. 
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• A végleges elhelyezést megfelelően jellemezhető és modellezhető geológiai formációban (földtani gátban) 

tervezzük, ahol a földtani gát lehetővé teszi a kijutó radionuklidok geoszférában történő minél nagyobb 

mértékű megkötődését. 

• A radioaktív hulladékok elhelyezése stabil földtani környezetben történik annak érdekében, hogy a természeti 

eredetű bolygató események az elemzésekben figyelembe veendő időtávon is csak elhanyagolható mértékű 

valószínűséggel következzenek be. 

• A kvantitatív illetve a kvalitatív elemzések időtávjának megválasztása során a lehető legmagasabb szintű 

biztonságra kell törekedni. A rövid távú megfigyelésekből levonható következtetések megbízhatóságát 

természeti analógia-megfigyelésekkel kell fokozni. 

• A végleges elhelyezésre olyan felszín alatti mélységben kerül sor, amely megnehezíti az elhelyezésre kerülő 

hulladékokhoz való hozzáférést (szándékolt behatolás), illetve amely megvédi a tárolót a felszíni hatásoktól 

(erózió, jégborítottság, árvíz stb.). 

• A mélységi elhelyezéssel térben hosszú áramlási pályára helyezhetők az esetlegesen kiszabaduló 

radionuklidok. 

• A megfelelően nagy mélység mellett az elhelyezésre alacsony gazdasági potenciálú területen kell sort 

keríteni, amely biztosítja, hogy az emberi gazdasági tevékenységből eredő szándékolatlan bolygató 

események csak elhanyagolható mértékű valószínűséggel következzenek be. 

• A végleges elhelyezésre a telített zónában kerül sor, ahol az esetlegesen kijutó radionuklidok elsődleges 

migrációs közege a felszín alatti víz. A kőzetek és a felszín alatti vizek geokémiai viszonyai olyanok 

legyenek, hogy kedvezően befolyásolják a transzportfolyamatok sebességét és irányát. 

• A tároló beszivárgási területen kerül elhelyezésre, amely – a nagy mélység mellett – biztosítja, hogy az 

esetlegesen kiszabaduló radionuklidok csak hosszú áramlási pályát befutva érjék el a bioszférát. 

• Olyan mérnöki gátrendszert kell alkalmazni, amely fizikai gátlóhatása révén késlelteti a radionuklidok 

geoszférába való kijutását, illetve kémiai összetételénél fogva lehetővé teszi a radionuklidok minél nagyobb 

mértékű megkötődését. 

• Olyan hulladékformát és csomagolást kell alkalmazni, amely az elemzésekben számításba vett ideig biztosítja 

a radioizotópok tökéletes izolációját, illetve a későbbiekben is késlelteti és gátolja a migrációs közegbe való 

beoldódást. 

• A végleges elhelyezés olyan területen történjen, amely biztosítja, hogy a földtani gátból kikerülő 

radionuklidok a bioszféra határfelületén nagyfokú híguláson menjenek keresztül, biztosítva ezáltal az 

elfogadhatóan alacsony effektív dózist. 

• A védelmi koncepció általános elemét képezi még a lezárás előtti, illetve az azt követő aktív (pl.: a 

területhasználat korlátozása, monitoring rendszer stb.) és passzív (irattári, adattári információs rendszerek 

kialakítása) intézményes kontroll fenntartása, valamint – az aktív kontroll-időszakon belül – szükség esetén 

az elhelyezett hulladékok visszatermelhetőségének biztosítása is. 

4.2. ábra - A többszörös gátrendszer (multibarrier system) elve 
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A vonatkozó hazai jogszabály, a 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet szerint a nagyaktivitású hulladékok esetében 

a végleges elhelyezés biztonságát meghatározó rendszerelemek közül kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a 

földtani gát alkalmasságának. Szűkebb értelmezésben a földtani gát fogalmát magával a potenciális befogadó 

képződménnyel azonosíthatjuk. Számos helyszín esetében ennél azonban korrektebb megoldás lehet, ha a 

földtani gáthoz soroljuk a potenciális befogadó képződmény földtani környezetének azon elemeit illetve részeit 

is, amelyek a szennyeződésterjedés folyamatában – akár az elérési úthossz növelésével, akár pedig a 

radioizotópok mobilitását gátló fizikai és geokémiai hatások révén – érdemben képesek hozzájárulni a bioszféra 

védelméhez. Egy átfogó elemzés eredményeként az a szakmai álláspont alakult ki, hogy a BAF-on kívül annak 

alaphegységi földtani környezete is a természetes földtani gát részét képezheti, egészen a Hetvehelyi Formáció 

Magyarürögi Anhidrit Tagozatáig bezárólag. Ez vertikálisan legalább 2500-3000 m vastagságú kőzetkörnyezetet 

jelent (lásd. 4.3. ábrán). Természetesen ennek "hasznos" része a lehetséges áramlási pályákon múlik. Mindez a 

feltáró létesítmények telepítésénél meglehetősen nagy szabadságot biztosít. 

A földtani gát, fentiekben megfogalmazott, kiterjesztett értelmezésével összhangban földtani értelemben a 

következőképpen definiálhatók a bioszféra határait: A bioszférához tartozik az embernek, illetve az őt körülvevő 

élő, bármilyen tápláléklánchoz bármilyen szinten és módon kapcsolódó környezetnek földfelszín fölötti élettere, 

valamint a földtani környezet (szilárd földkéreg vagy kőzetburok) azon része is, amely ezzel az élettérrel 

bármilyen gyors migrációs kapcsolatba kerül, vagy kerülhet. 

E definíció szerint a vizsgált területen D-i és Ny-i irányban a Mecsekalja-árokig illetve a Mecsekalja szerkezeti 

övig a kővágószőlősi antiklinális alaphegységi képződményeinek fedőjében települő miocén, pannon, 

negyedidőszaki kavicsos, homokos, agyagos kifejlődéseket, K-i irányban az uránércbánya üregrendszerét, 

illetve az általa létrehozott elsődleges hidraulikai hatásövezetet, míg É-i irányban a karsztosodásra hajlamos 

karbonátos képződményeket (pl. Magyarürögi Mészkő Tagozat és a Misinai Formáció) kell a bioszféra részének 

tekinteni. 

4.3. ábra - A Ny-Mecsek elvi földtani rétegoszlopa 
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További részletező vizsgálatok tárgyát kell képezze, hogy az egyes szerkezeti blokkokon belül húzódó törések 

(pl. az ún. Büdöskúti szerkezeti zóna) illetve a Magyarszék-Hetvehely szerkezeti vonal egyes szakaszai 

bioszféra-határként értelmezhetőek-e (lásd a 4.4. ábrán). Amíg az elvégzett vizsgálatok alapján e kérdésekre 

esetleg pozitív válasz nem születik, a konzervatív megközelítés jegyében e töréseket a bioszféra részének kell 
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tekinteni. A felsorolt képződményektől, tektonikai elemektől illetve zavaró objektumoktól való megfelelő 

távolság biztosítása a telephely kijelölésének egyik lényeges eleme. 

4.4. ábra - A Ny-mecseki antiklinális földtani térképe 

 

A végleges elhelyezés megvalósíthatóságának és biztonságának megítéléséhez a BAF, mint potenciális 

befogadó összlet teljes ismert elterjedési területét (>150 km2), illetve földtani és vízföldtani környezetét is 

részletesen vizsgálni kell. A potenciális telephely azonban ennél értelemszerűen kisebb térrészben képzelhető el. 

Az előzetes leszűkítést egyrészt geometriai, másrészt izolációs, biztonsági, környezetvédelmi és 

területhasználati okokból kellett elvégezni. Az elvégzett előszűrések után mintegy 40-45 km2 horizontális, 

illetve 500-600 m vertikális kiterjedésű térrész áll rendelkezésre a végleges elhelyezés optimális helyszínének 

kijelöléséhez. Ezt a térrészt földtani-tektonikai-vízföldtani okok (részben a jelentősen eltérő földtani felépítés, 

részben pedig a bioszférához tartozónak feltételezett határoló törésrendszerek jelenléte) miatt az alábbi három 

ún. potenciális célobjektumokra lehetett felosztani (4.5. ábra): 

• a kővágószőlősi antiklinális területén lévő, a Büdöskúti-törésrendszertől D-re húzódó blokk (Déli terület), 

• a kővágószőlősi antiklinális területén a Büdöskúti-törésrendszertől É-ra, a Hetvehely-Magyarszék övig 

húzódó blokk (Központi terület), 

• az ún. Goricai terület, amelyet Ny-ról az ún. Bükkösdi-törés, míg É-ról a Bakócai szerkezeti vonal határol. 

4.5. ábra - A BAF-ban kijelölhető három potenciális célobjektum 
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Minthogy a felszíni kutatás célkitűzése szerint a programfázis elsődleges feladata az, hogy a fenti blokkok 

között minőségi, továbbkutatási rangsort állapítson meg, a végleges elhelyezés feltételezett telephelye jelenleg 

megalapozottan tovább nem szűkíthető. 

Éppen ezért a védelmi koncepció összeállításakor teljesen önkényesen került kijelölésre a Központi (centrális) 

blokk, mint az elhelyezési referenciaváltozat helyszíne. A BAF-ban tervezett végleges elhelyezés 

mélységtartománya – illetve az ezzel részben összefüggő elhelyezési alapgeometria egyelőre szintén nem lehet 

véglegesített. Ezzel kapcsolatban az 1999-ben lezárt, felszín alatti vizsgálati módszereket is bevető kutatási fázis 

(az ún. Rövidtávú Program) során került közlésre elemzés [33]. E szerint egy önkényesen kiválasztott 

geometriával és elhelyezési rendszerrel (a kiégett fűtőelemek esetében horizontális tárolókamrák talpába fúrt 

nagy átmérőjű fúrólyukakba süllyesztett tokokkal, a nagyaktivitású hulladékok esetében a tárolókamrák 

szelvényében elhelyezett konténerekkel) számolva a végleges elhelyezés szükséges felszín alatti mélysége 

valószínűsíthetően 700-800 m lehet. Ezt a következő ismeretek támasztották alá: Az izolációs viszonyok 

alakulásában döntő kérdés az, hogy a potenciális befogadó összletben felismerhető-e olyan, a Darcy-törvénnyel 

leírható (repedés menti) vízáramlási mechanizmus, amely a nem tökéletes önzárásból fakad. A BAF, mint 

potenciális befogadó kőzet az agyagjellegű befogadó kőzetek kategóriájába tartozik. Jelenleg megismerhető 

izolációs tulajdonságait alapvetően speciális képződési környezete, viszonylag idős kora, valamint 

fejlődéstörténete határozza meg. A nemzetközi szakirodalom szerint éppen az ilyen, előrehaladott 

konszolidációs fokon álló, szilárd, de agyagtulajdonságaikat még megőrző aleurolitok, agyagkövek alkotják a 

nukleáris hulladékok végleges elhelyezése szempontjából értékelhető agyagjellegű képződmények skálájának 
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egyik végpontját. (A másik végletet a fiatal, alulkonszolidált, plasztikus agyagok jelentik.) Az összehasonlító 

elemzések számos közös tulajdonságot mutattak ki a különböző agyagjellegű kőzetváltozatok között. Ezek 

közül a védelmi koncepciót leginkább meghatározó jellemzők a mátrixanyag alacsony permeabilitása és a 

kedvező izotópmigrációs tulajdonságok. Szintén közös, bár kevésbé kedvező sajátosság a komplex, 

mélységében nehezen megérthető szerkezet és viselkedés. A már kis mélységtartományban is viszkoplasztikus 

viselkedést mutató fiatal agyagokban (valamint a kősóban) tervezett elhelyezés alapgondolata a teljes mértékű 

és általános önzárás (öngyógyulás) érvényre jutása. E mechanizmus következtében nem kell számítani a törések, 

repedések mentén végbemenő advektív szennyeződésterjedésre. Így a befogadó kőzettest geometriáját a nagy 

koncentrációkülönbség hatására a pórusokban lejátszódó, igen lassú diffúz nuklidszállításnak megfelelően kell 

"méretezni". Ezért a végleges elhelyezés kisebb felszín alatti mélységben (esetleg 200-300 m), és viszonylag 

kisebb összletvastagság (100 m) mellett is reális cél lehet. (Erre szükség is van, mert nagyobb mélységben ezek 

a kőzetek technikailag általában nem alkalmasak a szükséges méretű tárolóüregek kialakítására.) A BAF 

esetében a kőzetmátrix extrém alacsony hidraulikai vezetőképességgel (<10-15 m/s) és porozitással (0,5-2,0 %) 

jellemezhető. Noha mérésekkel igazolható volt, hogy a tektonikai jelenségek szinte kivétel nélkül a nagyobb 

mélységű (2000-4000 m) eltemetettség időszakában, a teljes önzárás állapotában keletkeztek, az is 

bebizonyosodott, hogy a különböző korú, jellegű, orientációjú és kitöltőanyagú tektonikai jelenségek egy része 

jelentősen befolyásolhatja – esetleg a kritikus határ fölé is emelheti – a hidraulikai vezetőképességet. Ezért 

helyenként a végleges elhelyezés reális mélységtartományának alsó határán (1000 m-es mélységben) is 

kimutathatók voltak olyan, kis volumenű, repedésmenti áramlási folyamatok is, amelyek a nem tökéletes 

önzárásból fakadnak. Így kizárhatjuk, hogy a BAF – a fiatal, plasztikus agyagokhoz hasonlóan – kis 

fedővastagság mellett is tökéletes izolációt biztosítana. 

A nagy kiterjedésű, konszolidált BAF védelmi koncepcióját éppen ezért úgy célszerű meghatározni, hogy abban 

ötvöződjenek a fiatal agyagok, illetve az önzáróképességet általában szinte egyáltalán nem mutató kristályos 

befogadó kőzetek kedvező sajátosságai. A világszerte vizsgált gránit-helyszínek védelmi koncepciója éppen a 

nagy sebességű nuklidszállítást lehetővé tevő, összefüggő, a BAF-ban valaha mértnél lényegesen nagyobb 

hidraulikus vezetőképességű törésrendszerek elkerülésére épül; akár az elhelyezési mélység, vagy a tároló 

geometriai méreteinek növelése árán is. Ennek az a feltétele, hogy minden irányban megfelelő kiterjedésű, ép 

kőzettömb álljon rendelkezésre. A BAF vázolt geometriai mérete, illetve fő jellemzőinek nagyfokú 

homogenitása az ilyen megközelítést szintén lehetővé teszi. A BAF-ra jellemző, kiemelkedően kedvező 

geomechanikai viszonyok mellett az üregállékonyság kérdése nagyobb mélységben sem jelentkezik korlátként. 

Így a BAF esetében lehetőség van arra, hogy a gránitos koncepció alapgondolatával tovább fokozzuk a végleges 

elhelyezés biztonságát. A viszonylag nagyobb mélységű végleges elhelyezést egy további tény is szükségessé 

teheti: Ismeretes, hogy a Ny-Mecsek tömbje a geológiai közelmúltban viszonylag egyenletes, hozzávetőleg 0,4-

0,5 mm/év sebességű emelkedést produkál. Bár az eróziósebesség ennél az értéknél valószínűsíthetően jóval 

kisebb, okkal feltételezhető, hogy az elhelyezendő hulladékok veszélytelenné válási idején belül a felső mintegy 

100-200 m-es kőzetzóna leterhelődik, fellazul, és jelenleg megismerhető izolációs viszonyai alapvetően 

megváltoznak. Természetesen az izolációs képesség megítélése nem egyszerűsíthető le csupán a hidraulikus 

vezetőképesség, vagy más hidrodinamikai paraméterek vizsgálatára. A 2004. előtt elvégzett vizsgálatok számos 

olyan egyéb sajátosságot és folyamatot tártak fel a BAF-al kapcsolatban, amely közvetlen összefüggésben áll az 

izolációs potenciállal. Ezek egy részének vonatkozásában már korábban is részletes geomatematikai vizsgálatok 

kezdődtek, amelynek eredményei alapján előzetesen azt valószínűsíthetjük, hogy a BAF a Nyugat-Mecsekben 

tanulmányozott elterjedési területén belül a földtani kifejlődés, ásvány-kőzettani összetétel és geokémiai 

jellemzők tekintetében viszonylag egységesnek, kis változékonyságúnak tekinthető. Különösen szembeötlő a 

formáció laterális értelemben vett nagyfokú homogenitása. Ez a homogenitás a BAF egyes rétegszintjein belül is 

igaz, viszont a korábbi kutatások alapján elkülönített, a keletkezés időszakán belül kis mértékben megváltozó 

üledékképződési környezetet tükröző három rétegszint (lásd. a 4.6. ábrán) ilyen értelmű összehasonlításához 

eddig kevés információ gyűlt össze. Az eddigi kutatási eredmények alapján az valószínűsíthető, hogy a végleges 

elhelyezésre a BAF felső 500-600 m vastagságú része javasolható leginkább. Mivel az 1994 és 1999 között 

kiépített, illetve üzemeltetett kutatóvágat a fedőtől számított mintegy 250-350 m-re lévő rétegszintet tárta fel, az 

ott tapasztalt kedvező kutatási eredmények alapján [33] ezt tekinthetjük az elhelyező létesítményt majdan 

befogadó rétegszakasznak. 

A műszaki megvalósítási koncepciótervben – a fenti elemzést elfogadva, és a BAF fedőszintvonalas térképének 

ismeretében (lásd. a 4.7. ábrán) – egy olyan elvi, előzetes telephely került kiválasztásra a centrális blokkon 

belül, ahol egyszerre érvényesülhet a 700-800 m felszín alatti mélység, illetve a fedőtől számított 250-350 m 

távolság követelménye. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez egyelőre nem végleges és egyáltalán nem 

teljeskörűen alátámasztott döntés. 
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Az elhelyezési rendszer és az azzal szorosan összefüggő mérnöki gátrendszer tekintetében 2004 előtt egyáltalán 

nem folytak kutatási és tervezési munkálatok. Ezért az elhelyezési referenciaváltozat kiválasztásához is csak 

néhány, előzetes jellegű megfontolás vezethetett. Ezek a következők voltak: a nagy aktivitású hulladékok és a 

kiégett fűtőelemek közvetlen elhelyezésére a nemzetközi gyakorlatban általában mérlegelt megoldások közül: 

• Alapvető biztonsági megfontolások miatt a felszínről mélyített hosszú fúrólyukas elhelyezési rendszer 

egyáltalán nem jöhet szóba. 

• A föld alatti kutatólaboratóriumban 1995 és 1999 között elvégzett vizsgálatok alapján az valószínűsíthető, 

hogy a BAF tulajdonságai nem illeszkednek jól a vágat oldalában, horizontális irányban mélyített furatokba 

történő elhelyezéshez. 

• A szintes tárolóvágatok szelvényén belül történő elhelyezés elvileg ugyan nem zárható ki, ám e változat igazi 

előnye akkor domborodna ki, ha egy többcélú (szállító- és végleges elhelyező), robosztus konténer 

engedélyeztetésével és alkalmazásával feleslegessé válhatna a többszöri átrakodás. Amíg azonban erre még 

elvi lehetőség sincs, ezt a változatot érdemben nem célszerű vizsgálni. 

• A vágat talpából függőlegesen (vagy nagy dőlésszöggel) lefelé mélyített, akár több száz m hosszú 

fúrólyukakban történő elhelyezés (ahol a fúrólyuk teljes hosszát a potenciális befogadó képződményen belül 

kell kialakítani) egyelőre kísérleti jelleggel vizsgálják, de eddig egyetlen ország sem emelte a hivatalos 

koncepció szintjére. A későbbiekben elképzelhető, hogy a BAF kapcsán is elemezni kell ezt a változatot 

annak érdekében, hogy az elhelyezés tényleges mélységtartománya a teljes önzárás határmélysége felé 

tolódhasson. 

• A fentiek miatt a vágat talpából mélyített rövidebb, függőleges furatokban való elhelyezést tekintettük 

elsődleges referencia-változatnak. E megoldás nagy előnye, hogy a nemzetközi szakirodalom szerint 

gazdaságos telepítést és könnyebben beépíthető mérnöki védelmet biztosít. Nem utolsósorban azért is esett 

erre a választás, mivel a nemzeti koncepciók többsége szintén ezzel az elhelyezési geometriával számol, így – 

akár az előzetes műszaki tervezésnél, akár pedig a költségbecslés során megalapozott és részletes 

információkból lehetett kiindulni. 

4.6. ábra - A BAF három rétegszintje és azok legfontosabb jellemzői 
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4.7. ábra - A BAF fedőszintvonalas térképe 
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5. 4.5. A műszaki megvalósítási koncepcióterv 
releváns elemei 

Amint azt már említettük, a végleges elhelyezés műszaki megvalósításának jelenleg érvényes, hivatalos 

koncepciótervét 2005 év elején véglegesítette a TS Enercon Kft. [32]. Ezzel az évről-évre ismétlődően 

elkészítendő közép és hosszú távú tervekben referencia-forgatókönyvként bevezetett cikluszárási stratégia (a 

kiégett kazetták és a nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok hazai együttes, késleltetés 

nélküli és közvetlen elhelyezése) költségbecslését és tovább kiinduló adatait pontosítani lehetett. A 

korábbiakban a költségbecsléshez az RHK Kht. alapvetően a korai OECD/NEA anyagokból átvett 500 USD/kg 

nehézfém fajlagos költséget alkalmazta. A műszaki megvalósítási koncepcióterv elkészítésével elsősorban ezt az 

évről-évre egyre inkább megkérdőjelezett, és egyre elavultabb forrásból származó költségadatot kellett 

felváltani a hazai tapasztalatokra épülő, a magyarországi realitásokat figyelembe vevő becslésekkel. 

A műszaki megvalósítási koncepcióterv legfontosabb eredményei, megállapításai: 

• Elkészült a BAF-ban elhelyezésre szánt kiégett üzemanyag és nagy aktivitású/hosszú felezési idejű 

hulladékok leltára. 

• Megvizsgálták a besugárzott üzemanyagok kirakásának, elszállításának és a végleges tárolásra történő 

előkészítésének menetét. E szerint meg kell valósítani a KKÁT telephelyén egy építményt (száraz átrakó 

létesítmény, vagy dokkoló létesítmény), amiben lehetőség nyílik a besugárzott kazetták átrakására a C30 

konténerből egy telephelyen kívüli szállításra is alkalmas szállítókonténerbe. Erre azért van szükség, mert a 

KKÁT fogadó épületében a jelenlegi körülmények közt sem geometriailag, sem pedig technológiailag nem 

fogadhatók az engedéllyel rendelkező, világpiacon elérhető nagyméretű, szállítókonténerek (pl. CASTOR-

84M, ami kimondottan a VVER típusú üzemanyagra lett tervezve). Miután a kiégett kazettákat átrakták a 

nagyméretű szállítókonténerekbe, a konténereket átszállítják a mélygeológiai tároló telephelyén (Nyugat-

Mecsek) kialakított tokozó üzembe. Itt megtörténik a besugárzott üzemanyagot tartalmazó szállítókonténerek 

fogadása, felnyitása és kiürítése. A besugárzott kazettákat az elhelyezési célokat szolgáló acél betétes 

réztokba helyezik. Miután lezárják az elhelyezési (réz) tokokat és befejeződik azok ellenőrzése, a megtöltött 

elhelyezési tokokat egy átmeneti tárolóba helyezik, és ezt követően sor kerülhet a besugárzott üzemanyag 

végleges mély geológiai formációban való elhelyezésére. A műszaki gátrendszer jelenlegi tervek szerinti 

elemeit a 4.8. ábra mutatja be. 

4.8. ábra - A BAF-ban tervezett végleges elhelyezés műszaki gátrendszere 
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A besugárzott üzemanyag kezelésének általános eljárási sémája a külföldi előképekre épült, és az alábbiak 

szerint jellemezhető: 

• Az eljárási séma kialakításakor az RHK Kht. 4. közép- és hosszú távú terve volt érvényben. Ez a terv egy 

olyan hulladékkezelési koncepcióra épült, amelyben a KKÁT kiürítésére pontosan annyi idő volt 

előirányozva, mint amennyi idő alatt a tárolót feltöltötték. Így minden besugárzott üzemanyag köteg 50 éves 

pihentetés után került átszállításra a KKÁT-ból a mélygeológiai tárolóba, azaz a végleges elhelyezés 

helyszínére. A fentiek miatt a koncepcióterv sem a kiszállítás sebességére, sem pedig a besugárzott kazetták 

átvételére nem adott meg időbeli korlátot, vagy megszorítást, mivel az évi maximum 500 darab kazetta 

kiszállításának, illetve ezen kazetták végső elhelyezését előkészítő tevékenységnek műszaki akadálya nem 

merült fel. 

• Az eljárási séma kész tényként kezelte, hogy a szállítás a C30 típusú konténerben nem megvalósítható. 

Ugyanúgy tényként könyvelték el, hogy a ma ismert, engedélyezett és a világban elérhető konténerek mérete 

sokkal nagyobb, mint a C30-é. Az is a feltételezések közt szerepelt, hogy a szállítás a jelenlegi 30 

kazetta/konténer mennyiségnél nagyobb tételekben fog célszerűen megvalósulni. 

• A besugárzott kazetták kiszállítását kiszolgáló létesítményre a koncepcióterv két módozatot vizsgált meg: 

• Az egyik megoldás az ott leírtak szerint a KKÁT fogadó épületéhez csatlakozik a keleti oldalon. Ebben a 

létesítményben a szállító konténerek feltöltését a KKÁT rendelkezésre álló berendezései valósítják meg. 

További változatként megemlítésre került a fogadó épülethez való csatlakoztatás déli irányban. Ebben a 

változatban a C30 szállító kocsi útvonala hosszabbodna meg, de ennek az alternatívának 

megvalósíthatósága nem került elemzésre. 

• A másik megoldást a telephelyen megvalósuló önálló száraz átrakó létesítmény testesíti meg. Az önálló 

átrakó létesítmény helyét a koncepcióterv nem jelölte ki. Ezzel a dokkoló létesítménnyel kapcsolatban 

belátható, hogy érzéketlen a későbbiekben kiválasztásra kerülő szállítókonténer méreteire, súlyára és egyéb 
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igényeire, így a KKÁT-tól független dokkoló tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása szabadon 

késleltethető. 

• A kiszállítási változatok költségbecslése konzervatívan történt, és az önálló száraz átrakó létesítmény 

költségeit vette figyelembe. 

• A szállítás módjára a koncepcióterv közúti szállítást irányzott elő. Ezt a koncepciót három szállítási változat 

(közúti, vasúti, vegyes szállítás) összehasonlításával és elemzésével jelölte ki. 

• A szállító konténer kijelölése a koncepcióterv szintjén abból indult ki, hogy ma a világon csak 2 konténer 

rendelkezik engedéllyel VVER 440 kazetták szállítására. A két szállítási engedéllyel rendelkező konténer 

közül az egyik a TK-6 (orosz típus: 30 kazetta/konténer), a másik pedig a CASTOR 84M (német típus: 84 

kazetta/konténer). A CASTOR 84M alkalmazásának előirányzásához hozzájárult, hogy a TK-6 már nagyon 

régi típus és kérdéses, hogy meddig lesz még engedélyezhető a használata. Ugyanakkor a CASTOR 84M egy 

modern termék, és a szállítási kapacitása nagyobb, tehát a teljes besugárzott kazetta mennyiség elszállítása 

kevesebb fuvarban valósítható meg. Tovább erősítette a koncepcióterv szintjén a német konténer 

kiválasztását, hogy a CASTOR használata nem ismeretlen a paksi atomerőműben. 

• Az elhelyező konténer kiválasztásával kapcsolatban a koncepcióterv nem elemzett több változatot, hanem 

előzetes jelleggel a svéd konténerre kidolgozott finn megoldás bevezetését irányozta elő. Mivel a VVER-440 

kazetták elhelyezésére vonatkozó, költségbecsléssel rendelkező konténerek egyedül a finn elképzelések 

között szerepelnek, ezért ezzel öszszefüggésben más reális alternatív megoldásokat akkoriban nem lehetett 

bemutatni. Ez viszont – a szakmai köztudatban elterjedt véleménnyel szemben – azt is jelenti, hogy az 

elhelyező konténer kiválasztása és a földtani, geokémiai körülményekhez történő illesztése egyáltalán nem 

lezárt folyamat. 

• A megépítendő felszíni fogadó és tokozó épület helyszínét a koncepcióterv – minden különösebb megfontolás 

nélkül – a végleges elhelyező létesítmény felszíni telephelyén vette figyelembe. Ez a posztulátum a külföldi 

előképek automatikus átvételén alapult. Egy ilyen típusú megoldás nagyon kézenfekvő egy olyan országban, 

ahol több atomerőmű van üzemben, hiszen ilyenkor több beszállító küldi a besugárzott fűtőelemeket a 

kiválasztott közös mélygeológiai tároló telephelyére. Ugyanígy logisztikai szempontok szerint kézenfekvő ez 

a megoldás akkor is, ha a tároló az egyik, esetleg az egyetlen atomerőmű telephelyéhez kapcsolódik. Ha 

azonban csak egyetlen (egy telephelyhez kapcsolódó) atomerőmű üzemét vesszük figyelembe, akkor a kiégett 

kazetták előkészítése megtörténhet az atomerőmű telephelyén is. Az időközben eltelt időszak egyes 

eseményei a közeljövőben amúgy is szükségessé tehetik a fentiekben vázolt séma felülvizsgálatát. Így pl. 

megalapozottan merülhet fel a tokozó üzemnek a KKÁT területén, a dokkoló egységgel összevontan történő 

kialakítása is. E kérdés eldöntése a kutatások szempontjából is igen fontos, mert ez erőteljesen befolyásolhatja 

a kialakítandó URL illetve végleges elhelyező létesítmény felszíni üzemterületének szükséges méretét. 

A hazai mélygeológiai tároló létesítési programja azzal számol, hogy a felszíni földtani kutatás alapján 

kiválasztott, továbbkutatásra alkalmasnak minősített telephelyet megfelelő módon fel kell tárni, és a befogadó 

kőzetben az alkalmasság végső eldöntése és a szükséges minősítő illetve demonstrációs tesztek lefolytatása 

érdekében egy föld alatti kutatólaboratóriumot kell működtetni. Mivel alkalmasság esetén az URL a végleges 

létesítmény részévé válhat, ezért a tárolót feltáró létesítmények helyét úgy kell kiválasztani, hogy azok 

megfeleljenek a mélygeológiai tároló funkcióinak is. 

Az URL és a végleges elhelyező létesítmény koncepcionális tervei számos vonatkozásban támaszkodtak a BAF 

korábbi kutatások alapján kialakított védelmi koncepciójára. 

Az URL feltárására – lényegi összehasonlító elemzések nélkül két darab, 8,5 m belső átmérőjű, a majdani 

hulladékszállításra is alkalmas kivitelű függőleges akna mélyítését irányozták elő. A centrális helyzetű aknák 

tervezett mélysége – a BAF védelmi koncepciója kapcsán ismertetettekkel összhangban 760 m. Az URL 

térségeit – annak prognosztizáltan hosszú távú működtetése miatt – az egymáshoz legközelebb eső két főfeltáró 

létesítmény környezetébe célszerű telepíteni. A mélységfüggő jelenségek vizsgálata érdekében a terv két főszint 

kialakítását irányozta elő. A koncepciótervben az URL és a végleges elhelyező objektum főbb létesítményeinek 

egy vázlatos elrendezése is megtalálható (4.9. ábra). E szerint az URL-t az aknákon kívül mintegy 3000 m 

összes hosszúságú horizontális föld alatti térség alkotja majd. 
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A laboratóriumi célú föld alatti fejlesztéseknek igazodni kell a tároló tervezett geometriájához, elrendezéséhez. 

Következésképpen a laboratórium tervezésével egy időben el kell készíteni a leendő tároló terveit is. Ennek 

alapelemeit a koncepcióterv a következők szerint adja meg: 

• A végleges elhelyező létesítményt egy harmadik, a már korábban kialakítottakhoz viszonyítva diagonális 

helyzetű aknával is fel kell tárni (ld. a 11. ábrán). Ez lesz a létesítmény főkihúzó aknája. 

• Az elhelyező térrészt az URL térségéből kiindulva, mintegy 2600 m hosszúságú hurokvágattal kell majd 

feltárni és összekötni a harmadik aknával is. 

• Az előzetesen tervezett lerakó tér – zavartalan földtani viszonyokat feltételezve – a svéd koncepció gépesítési 

tervére támaszkodó lerakóvágat-szelvénnyel, egyszintes elrendezéssel, közel 700x700 m2-es befogadó 

mérettel számolva összesen mintegy 960 kiégett üzemanyagot tartalmazó tok befogadására alkalmas. (A 

valóságban a vágatok száma változhat az egyes lerakó területek geometriájától függően, ha kedvezőtlen 

földtani körülmények korlátozták az egyes vágatok hosszát, vagy növelik a köztük lévő pillérek méretét.) Az 

alapváltozat mintegy 11.000 fm lerakóvágat kialakításának igényével számol. A lerakó vágatokat egymással 

és a kiszolgáló területtel vágatok, közmű vezetékek és szellőztető rendszerek kötik össze. 

• A Paksi Atomerőmű esetleges élettartam-hosszabbításának lehetősége miatt a koncepcióterv fenntartja a 

kialakított rendszer bővíthetőségét. 

• A kiégett üzemanyagokat tartalmazó tokokat a lerakó vágatok talpába mélyített nagyátmérőjű fúrólyukak 

fogadják be. A fúrólyuk méreteit a lerakó tartály hossza, átmérője illetve a műszaki gát tervezett méretei 

határozzák meg. Egy-egy fúrólyuk mélysége kb. 7 m, átmérője 1,75 m. A fúrólyukakat a kiégett üzemanyag-

tok lerakása előtt a nagynyomáson kompaktált bentonit elemekből álló pufferrel bélelik ki. A bentonit 

elemeket a felszíni telephelyen gyártják. 

• A lerakó vágatok közötti távolságot, valamint a lerakó aknák közötti osztás mértékét a kőzet és a 

hulladékcsomagok hőtechnikai adatai határozzák meg. A koncepcióterv a termikus paraméterek előzetes 

értékelése alapján 25 m-es vágatpillér mérettel és 10 m-es lerakó akna kiosztással számol. 

A koncepcióterv azzal számolt, hogy a lerakó vágatba szállított árnyékolt hulladéktokot szállítójárműről átrakják 

a távvezérelt lerakó gépre, amely a szükséges műveletsorok elvégzésével a kibélelt lerakó aknába helyezi az 

árnyékolásból kikerülő tokot. Ezt követően az aknát bentonit tömbbel lezárják és védőfedéllel látják el. Egy-egy 

lerakó vágat tömedékelése a vágatban lévő összes lerakó akna betöltésének befejezését követően azonnal 

megkezdődik. Tömedékanyagként a zúzottkő és a bentonit egyelőre nem meghatározott arányú keveréke jöhet 

szóba. A tároló végső lezárásának technológiája megegyezik a lerakó vágatok tömedékelésénél előirányzottal. 

Összhangban a jelenleg érvényes hazai előírásokkal, a tervezők abból a feltételezésből indultak ki, hogy a 

tárolóban elhelyezett hulladékok a lezárást követően is visszanyerhetők lesznek – bár ennek konkrét műszaki és 

pénzügyi vonatkozásai nem kerültek kidolgozásra. 

4.9. ábra - Az URL és a végleges elhelyező létesítmény vázlata 
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5. fejezet - Szemelvények a kis és 
közepes aktivitású radioaktív 
hulladéktároló kutatás és létesítés 
hazai gyakorlatából 

Az atomerőművi radioaktív hulladékok kezelésének kérdését Magyarország kiemelt feladatnak tekinti. A 

radioaktív hulladékok végleges elhelyezését előkészítő munka 1992 óta nemzeti program keretében folyik, 

amelynek főbb állomásait az 5.1 ábra mutatja be. 

5.1. ábra - A hazai kis és közepes aktivitású atomerőművi radioaktív hulladékok 

végleges elhelyezésének kutatási, létesítési és üzemeltetési folyamata az RHK Kft. 

prospektusa alapján 

 

1993–1998. évek között a Paksi Atomerőmű Rt. irányította a munkákat, 1998-től pedig az akkor megalakult 

Radioaktív hulladékokat Kezelő Kht. (RHK Kht.) koordinálta a 2001-től a Bátatom Kft., 2006-tól a Mecsekérc 

Zrt. fővállalkozásában (legfőbb alvállalkozóként a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) az Erőterv Zrt. és a 

Golder Associates (Hungary) Kft. közreműködésével) készülő munkákat. Az atomerőmű üzemeltetéséből és 

majdani leszereléséből származó kis és közepes aktivitású hulladék biztonságos elhelyezését felszín alatti, 

bányászati módszerekkel kialakított létesítményben tervezték megoldani. A további rövid szemelvények 

hátterében az ennek érdekében Bátaapáti környezetében elvégzett kutatási és létesítési folyamatot dokumentáló 

több százezer oldalnyi anyag áll. 

1. 5.1. A földtani környezet megismerésének főbb 
fázisai és céljai 

Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére 1992-ben Nemzeti 

Projekt indult. Országos, majd regionális szakirodalmi vizsgálat és szisztematikus kizáró szűrést követően — a 

lakossági vélemények figyelembevételével — három körzetben (Üveghuta mellett Udvariban és Diósberényben) 

folytattak részletesebb terepi vizsgálatokat, amelyek eredményeképpen telephely kijelölésére Bátaapáti 

(Üveghuta) környéke bizonyult a legkedvezőbbnek. Az ide tervezett további kutatások három fázisa közül az 

első a telephely kijelölésére, a második a telephely alkalmassági vizsgálatára, a harmadik pedig a telephely és 

környezetének értékelésére irányult. Ez a felosztás megfelelt a nemzetközi gyakorlatban is szokásos 

szakaszolásnak (telephely-kijelölés, telephelyjellemzés és telephely-igazolás), amelyek közül itt is a második 

fázis volt hivatott a földtani alkalmasság kimondására. 
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A 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (földtani és bányászati követelmények a 

nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és 

tervezéséhez) nem számol ezzel a hármas felosztással, a fázisok számát nem korlátozza, tartalmukat nem 

határozza meg. A fázisokkal szemben egyetlen követelményt támaszt, hogy minden egyes fázis önálló terv 

alapján induljon, önálló jelentéssel záruljon, s mindkettőre legyen hatósági engedély/jóváhagyás. Ugyanakkor a 

földtani alkalmasság követelményeit a nemzetközi gyakorlathoz [34] képest aprólékosan fogalmazza meg, s az 

alkalmasság kimondását a kutatás befejezésére rögzíti. 

A felszíni kutatás 2002–2003-ban elvégzett munkái és zárójelentése [35] szerint, az 5.3. ábrán vázolt, 

megkutatott terület a Rendeletben "megfogalmazott valamennyi követelményt teljesíti, így földtani szempontból 

alkalmas kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére”. A megkutatott alkalmas 

telephely alapterülete 873 ezer m2. Tőle É-ra helyezkedik el egy további 437 ezer m2 alapterületű potenciális 

telephely. Ugyanakkor a jelentés kimondja, hogy "annak a kőzettérfogatnak a kijelöléséhez, amelyet »a 

hulladéktároló létesítmény és védőzónája« kitölt, felszín alatti kutatásra van szükség". 

A felszín alatti földtani kutatásra — ugyancsak a Rendelet előírásaival összhangban — terv [36] készült, 

amely alapján a kutatást a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala (MGSZ DDTH) 

engedélyezte a következő célkitűzésekkel. 

• Konkrét kőzettérfogat(ok) kijelölése, amely(ek)ben tároló(k) kialakítása javasolható; 

• E kőzettérfogat(ok) olyan mértékű megkutatása, hogy kedvező esetben létesítmény, kedvezőtlen esetben 

továbbkutatás tervezéséhez kellő alapot hozzon létre; 

• Adatszolgáltatás biztonsági értékeléshez olyan mértékben, amelyet a tervezett tevékenység lehetővé tesz. 

• A felszíni kutatás nyomán nem állt rendelkezésre elég információ ahhoz, hogy választani lehessen három, a 

tervezés során kijelölt perspektivikus objektum közül. Ezért az engedélyezett kutatásra szóló terv a feladatok 

alábbi két nagy csoportját körvonalazta: 

• két lejtősakna kihajtása és bennük vizsgálatok lefolytatása; 

• a telephely északi részének kiegészítő kutatása felszíni módszerekkel annak tisztázására, hogy a 

perspektivikus objektumok melyikét részesítsük előnyben. 

2. 5.2. A földtani környezet felszín alatti 
megismerésének főbb objektumai, szempontjai és 
eredményei 

A kutatási és lejtősakna kihajtása az engedélyezési tervvel (az 5.3. ábrán lila színnel) összhangban 2004 végén 

megindult, és 2008 közepén (az ábra kinagyított részén feketével rajzolt módon) befejeződött, elérve a 

hulladéktároló konténerek elhelyezésére hivatott (16 tárolókamra kialakítására tervezett) É-i kamramezőt. Mivel 

a nyomvonalon nem állt rendelkezésre megfelelő geotechnikai információ, a lejtősaknák vonalvezetését a 

nemzetközi ajánlásként [34] szereplő, menet közbeni tervezés elve (design as you go) vezérelte. A kialakított 

főbb objektumok: a felszín alatti térkiképzés és fúrások során szerzett információk alapján menetközben 

véglegesedett a lejtősaknák nyomvonala. 

2.1. 5.2.1. Felszín alatti térkiképzés 

A földtani kutatási és beruházás munkái során kialakított vágatok feladata volt: 

• teret biztosítani a felszín alatti vizsgálatok számára, valamint 

• kiszolgálni a lerakó építését, üzemeltetését és lezárását. 

A Mórágyi Gránit Formációba mélyített két lejtősakna nyitópontjait a Bátaapátitól DK-re lévő Nagymórágyi-

völgy D-i végén, a völgy Ny-i oldalában képezték ki. Az ezzel párhuzamosan, 2005-ben kialakított ideiglenes 

felszíni telephely (5.2. ábra) szolgálja ki a bányászati munkálatok erőforrás igényeit. A lejtősaknák tengelyeinek 
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távolsága a nyitópontoknál 100 m, utána pedig 32 m. A lejtősaknák nagyrészt a terv szerinti 21 m2 szabad 

szelvény mérettel létesültek, közel 250 m-enként összekötő vágatokkal kapcsolódva egymáshoz. 

5.2. ábra - A Nagymórágyi-völgyben 2005-ben létesített felszíni telephely (az RHK Kht. 

prospektusa alapján) 

 

2.2. 5.2.2. Felszín alatti fúrások 

A felszín alatti földtani kutatási tervben [36] megfogalmazott felszín alatti kutatófúrások feladatai a következők 

voltak [37]: 

• a vágathajtáshoz és vágatbiztosításhoz szükséges elsődleges földtani, tektonikai, geotechnikai és 

hidrogeológiai alapadatok biztosítása (előfúrások); 

• az előinjektálást igénylő szakaszok kijelölése (előfúrások, szondafúrások); 

• a vizsgált kőzettestek in situ hidrodinamikai jellemzőinek és azok időbeli változásainak megismerése 

(előfúrások, szondafúrások, vízföldtani célú [potenciál-, vágathatás-, monitoring-, talajnedvességgyűjtő-] 

fúrások) a térkiképzés során; 

• a vágathajtás hatására a vágatok körüli módosult állapotú zónák (EDZ) hidraulikai és kőzetfizikai vizsgálata 

(EDZ-fúrások); 

• a vizsgált kőzettestek kőzetmechanikai tulajdonságainak vizsgálata, minősítése a további vágathajtás, a fúrási 

és a tárolókamrák kialakításának szempontjából (előfúrások, extenzométeres és kőzetfeszültség-fúrások). 

A fenti célok elérése érdekében az alábbi fúrástípusok valósultak meg: 

• előfúrások, szondafúrások, injektálást ellenőrző és injektáló fúrások; 

• vízföldtani célú fúrások: potenciálfúrások, vágathatásfúrás, monitoringfúrások; talajnedvességgyűjtő-fúrások; 

• sugaras EDZ-fúrások; kis EDZ-fúrások; 

• kőzetmechanikai fúrások (extenzométeres és kőzetfeszültség-fúrások). 
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5.3. ábra - A Bátaapátiban lévő alkalmas telephely körvonala a felszíni és a felszín alatti 

kutatások-, valamint a tervezett bányászati objektumok Északi-, a Középső és a Déli 

Objektumokba eső részeinek kiemelésével 

 

2.3. 5.2.3. Vizsgálati és értékelési szempontok 
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A lejtősaknák utolsó szakaszának befejezésével egyidejűleg készített kutatási zárójelentések [38] [39] alapján 

elmondható, hogy a felszín alatti kutatás megerősítette, hogy: 

• a természeti viszonyok nem zárják ki a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának 

kialakítását a Bátaapáti telephelyen; 

• ez akár (a korábban már alkalmasnak ítélt telephelyen belül) mind a három elkülönített részen (Északi, 

Középső, Déli) lehetséges. 

A három objektum összevetésének legfontosabb szempontjait az 5.1. táblázat foglalja össze az alábbi 

csoportosításban: 

• földtani-szerkezeti viszonyok, 

• kőzetmechanikai tulajdonságok, 

• vízföldtani-vízgeokémiai jellegek. 

5.1. táblázat - A földtani objektumok összevetésének fontosabb szempontjai 
 

 

Azok a rendszerek, amelyeket illetően a földtani kutatás nyomán véleményt kell alkotni, és amelyeket rangsorba 

kell állítani, két fázisból állnak: a szilárd kőzetvázból és az azt átitató folyadékból (vízből). 

A szilárd kőzetváz alapvető feladata, hogy mechanikai védelmet nyújtson a tárolónak. 

E védelem esetleges hiányosságai műszaki megoldásokkal pótolhatók. 

• A mechanikai védelem kedvező volta azt jelenti, hogy viszonylag kis költségbefektetésre van szükség a 

megerősítéséhez, illetve kedvezőtlen volta nagyobb költségigényt jelent. Ebben a tekintetben mind földtani, 

mind tektonikai, mind kőzetmechanikai szempontból az Északi Objektum jóval kedvezőbb a másik kettőnél. 

• A szilárd kőzetváz fontos tulajdonsága, hogy tartalmazza a folyadékfázist, és befolyásolja annak viselkedését. 

A befolyásolás legfontosabb paraméterei egyrészt a transzmisszivitás és a konnektivitás, másrészt a torlasztó-

szigetelő és a vízvezető zónák. A két csoport között nem vonható éles határ, mert a második csoport elemei 

részt vesznek az első kettő alakításában: 
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• A transzmisszivitás közvetlenül mérhető (a kútvizsgálatok során), értékében az egyes objektumok között 

nincs határozott különbség, rangsor nem állítható fel. 

• A konnektivitást illetően csak közvetett adatok és megfontolások állnak rendelkezésre, amelyet jellemző 

hidraulikai kapcsolatok az Északi Objektum területén jóval közvetlenebbek és gyorsabbak, mint a másik 

kettőén. Az ennek alapján felállítható rangsorban az Északi Objektum kapja a legkedvezőtlenebb 

minősítést. 

• A torlasztó-szigetelő zónák mennyisége a Déli Objektum környezetében jóval nagyobb, mint az Északi 

Objektumban. Szerepük általánosságban véve a vízáramlás lassítása, konkrét esetekben többé-kevésbé 

stabil potenciálmenetű vízföldtani blokkok elkülönítése. Mindkét tényező pozitívan értékelhető a tároló 

biztonsága szempontjából, így az e zónák alapján felállítható rangsorban az Északi Objektum leghátulra 

kerül. 

• A vízvezető zónák mennyisége az Északi Objektum területén a legnagyobb, a Déli és különösen a Középső 

Objektumban jóval kisebb. E zónák hozzák létre a rövidzárkockázatot a felszín felé, így ezek alapján az 

Északi Objektum mutatja a legkedvezőtlenebb képet. 

A folyadékfázis önálló jellemzése a hidraulikus potenciálszintek és a vízkorok alapján adható meg: 

• A hidraulikus potenciálszintek szempontjából a: 

• Déli Objektum van a legkedvezőbb helyzetben — legközelebb a regionális vízválasztóhoz, ahonnan a 

leghosszabb és legmélyebbre hatoló áramlási pályák kiindulhatnak, s itt egyértelműen lefelé mutató 

potenciálgradiens észlelhető. Az itteni potenciálszintek állnak legközelebb a homogén rendszerre jellemző 

értékekhez, azaz itt kell a legkevésbé helyi megcsapolással számolni. 

• Középső Objektum már távolabb van a regionális vízválasztótól. Itt lefelé mutató gradiens jellemző. Az 

objektum közvetlen közelében lévő Üh–2 fúrás potenciálképe azonban kiegyenlített, alacsony, a közeli 

völgy felé hidraulikus kapcsolatot sejtet. 

• Északi Objektum területén a potenciáleloszlás igen kiegyenlített képet mutat mind vízszintes, mind 

függőleges irányban, ami jelentős konnektivitásra mutat az egész térrészben, s hidraulikai kapcsolat 

lehetőségét vázolja fel a szomszédos völgyekkel. Az Északi Objektum tehát a rangsorban az utolsó helyet 

foglalja el. 

• A vízkorok eloszlásában az objektumok között markáns különbség mutatkozik: a 0 m Bf körüli szinten a Déli 

Objektum területén csak 10 000 évnél idősebb vizek vannak, míg az Északi Objektum területén — egy minta 

kivételével — 10 000 évnél fiatalabb vizeket mutathatók ki. A váltás igen hirtelen, a Középső Objektum 

területén megy végbe. A jelenség alapján felállítható rangsorban tehát az Északi Objektum szintén az utolsó 

helyet foglalja el. 

2.4. 5.2.4. A kutatás eredményei 

A lefolytatott vizsgálatok nyomán az a kép alakult ki, hogy az Északi Objektum a kőzetkörnyezet nyújtotta 

mechanikai védelem szempontjából a legkedvezőbb, a vízföldtani paraméterek szemszögéből pedig a 

legkedvezőtlenebb paraméterekkel rendelkezik. A mechanikai védelem elsősorban gazdasági kérdés, a 

vízföldtani paraméterek meghatározott kombinációja azonban tároló létesítését kizáró körülmény lehet. Ehhez a 

kizáráshoz megalapozott áramlási és transzportmodellezési adatok birtokában lefolytatott biztonsági értékelésre 

van szükség. Ennek hiányában nem alkotható egyértelmű vélemény az Északi Objektum további sorsát illetően, 

ezért elsősorban a Középső és Déli objektumon belül javasolható tárolóterek kiképzése. 

Az É-i kamramező vágathajtással történt feltárása alapján további alátámasztást kaptak egyes felszíni kutatási 

módszerek alkalmazásának eredményeként [40] [41] [42]] felvázolt alábbi prognózisok: (Ezeket példaként az 

5.4. ábrán bemutatott módon, a felszíni geofizika ― azon belül is a szeizmikus tomográfia ― eredményeit [41] 

megjelenítve demonstráljuk. Az 5.3. ábra felső részén a feltüntetett függőleges fúrólyukak (pl. Üh–37 és Üh–27; 

Üh–27 és Üh–23 stb.) közötti szeizmikus átvilágítások az 5.3. ábra kinagyított részén bejelölt, közel É-D-i 

irányú szelvényben készültek. Az 5.4. ábra felső részével összekapcsolt alsó része pedig ezen eredmények 

térbeli helyzetét kapcsolja össze az É-i kamramező tervezett pozíciójával. Az ábrán a melegebb színek a 

zavartalanabb kőzethomogenitást és a jobb kőzetmechanikai viszonyokat reprezentálják.) 



 Szemelvények a kis és közepes 

aktivitású radioaktív hulladéktároló 

kutatás és létesítés hazai 

gyakorlatából 

 

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A potenciális elhelyezés két tervezett területét (É-i- és D-i kamramezők) kettéosztó torlasztó zóna (az 5.3. 

ábra kinagyított részén a piros 3-as számú vonallal, az 5.4. ábrán pedig ugyanez zöld vonallal jelölve) két jól 

elkülöníthető területet választ el: 

• a kőzetmechanikailag kedvezőbb, hidrogeológiailag viszont kevésbé előnyös Északit, és 

• a gyűrtebb kőzetstruktúrákkal-, ugyanakkor a repedések jobb kitöltöttsége folytán kedvezőbb vízzáró 

tulajdonságokkal jellemezhető (kékkel bekarikázott) Délit (és a tulajdonságaiban hozzá kapcsolható, tőle 

É-ra lévő Középsőt). 

• A tervezett szinten az É-i kamramezőt É-ról a Rozsdásserpenyői Alkálibazalt Formáció és egyéb monzonitos 

kőzetcsoportok által okozott inhomogenitások, D-ről pedig egy (Patrik-törésnek elnevezett) tektonikai zóna 

"szorítja be", teszi lehatárolttá. (A felszíni fúrásos információk térbeli kiterjesztése érdekében elvégzett 

tomográfiai mérések térképén mindkét beazonosítható zónát pirossal karikáztuk be.) 

• A felszíni mérések és jelenlegi ismereteink alapján a tervezett kamramező É-i részétől É-ra (sárgával 

bekarikázva) és ÉNyNy-irányban (feketével bekarikázva) ― magasabb szinten ― javuló homogenitással 

jellemezhető, feltehetően az Északi területen is túlnyúló, nagyobb méretű kőzetösszlet található. 

5.4. ábra - A felszíni fúrások között végzett tomográfiai mérések eredményei és a 

tervezett bányászati létesítmények 
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3. 5.3. A tároló létesítés főbb mérföldkövei és 
technológiai folyamatai 

3.1. 5.3.1. A létesítés főbb engedélyeztetési és kivitelezési 
mérföldkövei 
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A 2004 végén megkezdett felszíni és felszín alatti földtani kutatási tevékenység két kutató lejtősakna és az 

ahhoz kapcsolódó kutatási tevékenységek megvalósításán alapult, a kihajtásukhoz szükséges létesítési (építési) 

engedély kiadására csak az akkor hatályban lévő, bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 

adott lehetőséget, bányászati célú létesítményként. 

2005. őszén a Magyar Országgyűlés a határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az Atomtörvény 7. §. (2) 

bekezdése alapján Bátaapáti közigazgatási területén, a már földtanilag alkalmasnak minősített területen 

megkezdődjenek a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolására alkalmas hulladéktároló létesítését 

előkészítő tevékenységek. 

2006 augusztusában megkezdődött a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházás előkészítése, amely 

során a legfontosabb a Keleti és Nyugati lejtősaknák kutatási célú kihajtása és a tároló tervezett szintjének 

megközelítése volt. Ugyanekkor elkészült a teljes létesítményre vonatkozó Létesítést Megelőző Biztonsági 

Jelentés (LMBJ), amelyet az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete a létesítési engedély kiadásával 

elfogadott. 

2007 végén lezárult a földtani kutatás, a felszín alatti munkák folytatásához pedig 2007 októberére elkészült a 

NRHT felszín alatti létesítményeinek műszaki tervdokumentációja, amelyet a Pécsi Bányakapitánysági 

szakhatósági hozzájárulása mellett az ÁNTSZ hagyott jóvá. 

2008-ra, a megkezdett bányászati tevékenységek eredményeként elérték a tároló tervezett szintjét (Keleti-

lejtősakna: 1723,5 m, Nyugati-lejtősakna: 1772,5 m). 

2009-ben és 2010-ben elkészültek a két lejtősaknához kapcsolódó, az 5.5. ábrán feltüntetett vágatrendszer, 

amelyek: 

• a tároló-összekötő vágatból nyíló tárolókamrák építését, 

• a betároláskori üzemeltetési, lezárási feladatokat, valamint 

• a további kamrák építését szolgálják ki. 

2011-ben pedig elindultak az első tárolókamrák (K1, K2) térkiképzési munkái. 

3.2. 5.3.2. Tervezési és kivitelezési alapelvek 

Tekintve, hogy a felszín alatti létesítményeket 100 éves üzemidőre kellett méretezni, a statikai megbízhatóság 

(stabilitás, állékonyság, alaktartás) üzemelés teljes időtartama alatt alapkövetelmény. [45]] Ennek érdekében: 

• A tervek a maximális biztonság, az előírt bányabiztonsági, technológiai, munkavédelmi és egészségügyi 

szabályok figyelembe vételével készültek. 

• A folyamatos vágathajtás feltételeinek biztosítása technológiai, munkaszervezési, gépkihasználási okokból 

mértékadó követelményként lett számításba véve. 

• Az alkalmazott EDZ-minimalizáló (Excavation Damaged Zone, magyarul az üregképzés által károsított zóna) 

kőzetkímélő jövesztési technológiák tervei a kőzetköpeny teherviselő képességének megtartását és a földtani 

gát védelmi funkciójának megóvását (és annak részbeni méréses ellenőrzését) helyezték előtérbe [43] [44]. 

Robbantási Technológiai Előírás (RTE) is ezen követelmények figyelembe vételével készült. 

• A biztosítási szerkezetek kialakítása nedves szálerősítés nélküli, illetve szálerősítéses lőttbeton, előfeszítés 

nélküli kőzethorgony, esetenként erősítő borda, vagy rácsos tartó illetve ponthegesztett acélháló használatára 

lett kidolgozva. 

• A vágathajtási technológia rugalmassága érdekében (a kőzetviszonyok függvényében) gyorsan és egyszerűen 

megváltoztatható biztosítási rendszerelemek (pl. fogásmélység, a lőttbetonos héjszerkezet minősége, 

vastagsága, a kőzethorgonyok hossza és beépítési sűrűsége) alkalmazása került a tervekbe. 

5.5. ábra - A tárolószinten a két lejtősaknához kapcsolódóan kialakított bányászati 

objektumok (2009-2011) 
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3.3. 5.3.3. Technológiai folyamatok 

A térkiképzés az alábbi folyamatokkal történik [46] [47]: 

• Fő technológiai folyamatok: jövesztés, rakodás-szállítás, vágatbiztosítás. 

• Kiegészítő technológiai folyamatok: előinjektálás, vízmentesítés, szellőztetés. 

• Infrastrukturális folyamatok: villamosenergia-ellátás, vízellátás, sűrítettlevegő-ellátás, hírközlés és 

informatika. 

Ezek közül néhányat részletesebben is bemutatunk. 

3.3.1. 5.3.3.1. Jövesztés 

A vágathajtási munkáknál alapvetően a kőzetviszonyok határozzák meg a jövesztés technológiáját, amely ennek 

megfelelően lehet: markolókanalas- és robbantásos jövesztés valamint ezek kombinált alkalmazása: 

• A markolókanalas jövesztéshez Liebher 900 típusú tunelbager állt rendelkezésre. Ez a berendezés a 

robbantásos jövesztésnél is fontos szerepet játszott, ezzel történt a robbantott felület kopogózása (a meglazult 

kőzetdarabok lefeszítése), illetve a betonlövés előtt, a talp és oldal találkozásánál, a kőzet eltakarítása. 

• A robbantásos jövesztéshez két fúrókaros, szerelőkosaras Atlas Copco L2C típusú önjáró, elektrohidraulikus 

fúrókalapácsokkal felszerelt fúrókocsival történt a robbantólyukak fúrása. 

3.3.2. 5.3.3.2. Kőzetkímélő robbantás 

A vágatszelvény körüli kőzetkörnyezet minél kisebb roncsolódása miatt kőzetkímélő robbantást [46] [47] kell 

alkalmazni, ami az alábbi technológiai elemek megvalósításával történt: 

• A vágatok kiképzéséhez szükséges robbantólyukak fúrását nagy teljesítményű, korszerű, elektrohidraulikus 

üzemű, önjáró fúróberendezés végezte, ez biztosította az előírt robbantólyuk-telepítés pontosságát, valamint a 

robbantólyukak párhuzamosságát. 
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• A kontúrlyukakba kis átmérőjű, töltetek kerültek (45 mm-es átmérőjű furatba 30 mm-es átmérőjű töltet). 

• A kontúrlyukakban rövidebb volt a töltet hossza, mint a bővítő koszorúkban. 

• A kontúrlyukak melletti szélső töltetkoszorú robbantólyukai nem lehettek távolabb a kontúrtól 50 cm-nél. 

• A kőzetkímélő robbantások egyik feltétele, hogy a töltetátmérő (dra) és a lyukátmérő (dly) hányadosa kisebb 

legyen, mint 0,5, amennyiben nagy detonációsebességű, nagy energiájú a robbanóanyag. A felhasznált LWC 

AL közepes detonációsebességű (4300 m/s) és energiájú Robbanóanyag, ezért az előbb leírt feltételtől 

kismértékű eltérés történt. 

• A töltetekre fojtás került a robbanóanyaggal nem feltöltött teljes lyukszakaszon. 

• Az alkalmazott robbanóanyag: Emulgit LWC-AL volt. A töltetek indítása lyuktalpról történt DeM és DeD 

típusú villamos gyutacsokkal (25 ms, illetve 250 ms késleltetésű lépcsőkben). A robbantás teljes időzítése 3 

másodperc volt. 

• Fojtásként polietilén fóliába csomagolt, 25 cm hosszúságú, zúzottkőből álló töltények szolgáltak. A 

robbantóhálózat sorosan kialakított, és fix robbantóvezeték közbeiktatásával történt az indítás. 

3.3.3. 5.3.3.3. Vágatbiztosítás 

Az alkalmazott térkiképzési és biztosítási módszer az NMT-re (Norwegian Method of Tunneling — norvég 

alagútépítési módszer, alagutak és vágatok biztosítására, Barton et al. [48]) épül, és alapjaiban a NGI-Q 

kőzetosztályozási rendszert követi és használja. Ebben a módszerben kitüntetett fontosságú a harántolandó 

kőzettestek megfelelő geotechnikai minősítése és osztályozása. A kutatóvágatok által harántolt kőzettestek 

osztályozása elsődlegesen a kutatóvágatok előfúrásaiból, végleges formájában pedig a vágathajtás során a 

fogásonként elvégzett geotechnikai dokumentáláskor történt. 

A beépített vágatbiztosításnak két fő eleme van: a kőzethorgonyok, és a lőttbeton héj. A vágatpalástba a 

technológiai műveleti utasítás által meghatározott sűrűséggel és elrendezésben radiálisan kőzethorgonyokat 

építettünk be. 

A lejtősaknákban 2,4 m-es, a beruházási vágatokban a szelvénymérettől, kőzetkategóriától függően különböző 

hosszúságú (2,4 m-es, 3,0 m-es és 4,0 m-es) kőzethorgonyok lettek beépítve. A tárolói szállítóvágat – tároló-

összekötő vágat – havária zsompvágat elágazását (lásd: 5.5. ábra) 5,0 m hosszú kőzethorgonyok biztosítják. A 

beépített kőzethorgonyok 10%-át a beépítést követő 24 óra után terhelésvizsgálat alá kell vetni. A kőzethorgony 

teherbírása akkor megfelelő, ha mállott kőzetben 50 kN, egyéb kőzetben 100 kN a terhelhetősége. A vizsgálat 

alapján „nem megfelelő”-nek minősített kőzethorgonyok mellé póthorgonyokat kell beépíteni. Az 

alapvágatokban négy különböző kőzetkategóriájú helyen történtek kőzethorgony- kiszakításos mérések. Ezen 

mérések szerint a teljes hosszon beragasztott 2,4 m hosszú kőzethorgony 100 KN húzóerőnél sem szakadt ki a 

ragasztóhabarcsból. Az összekötő vágatok nagy szelvényű kereszteződésének jobb kőzetkörnyezetben való 

kialakítása miatt a lejtősaknákban elkészült hat összekötő vágat közül háromnak a helyét az eredeti tervhez 

képest 5–10 m-rel át kellett helyezni. Néhány esetben e vágatkereszteződések biztosításánál sűrűbben beépített, 

3,5 m hosszú horgonyok alkalmazására volt szükség. A vágatpalást biztosításának része a lőttbeton, amely — 

kőzetosztálytól függően — különböző (8–25 cm) vastagságban készült, nedves beton alapanyag 

felhasználásával. A beépített lőttbeton vastagságának ellenőrzése még friss állapotban való átfúrással végezhető. 

A lőttbetonozás minőségi megfelelőségének vizsgálatát és minősítését független vizsgáló laboratórium adta. 

Ennek során a betonlövés helyszínén ládába lőtt betonminta készült, amelyből a laboratórium készített 

mintatesteket nyomószilárdsági vizsgálat céljára. A minősítés a nyomószilárdság értéke alapján történt. A 

beépített beton in situ minősítésének alapját a Hilti-szögbelövéses módszer adta. A minősítés alapja a szög 

behatolási mélysége és a szög kihúzásához szükséges erő. 

3.3.4. 5.3.3.4. Előinjektálás 

A lejtősaknák hajtása [46] [47] előtti vizsgálat az egyik lejtősaknában magfúrásos előfúrásokkal, illetve a 

másikban teljes szelvényű szondafúrásokkal történt. A további vágatokban mindenhol történt magfúrás és két 

szondafúrás. Ezek a fúrások harántoltak olyan zónákat, amelyek vízáteresztő képessége meghaladta az 

engedélyezési tervben megadott határértéket, vagy amelyekből jelentősebb vízbeáramlásra lehetett számítani. 
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Ezen helyek előrejelzésére a fúrásokban végzett pakkeres kútvizsgálatok szolgáltak, amelyek eredményei 

alapján a szükséges műszaki beavatkozás (előinjektálás) tervezhető és elvégezhető volt. 

A vízkizárás célja a kutatóvágatok izolálása a felszín alatti vízáramlási rendszertől. Ez részben a vágat 

víztelenítése miatt szükséges. Emellett nem kevésbé fontos szempont annak megakadályozása, hogy a tároló 

megvalósítása után, annak lezárását követően a tömedékelt vágatban mozgó, esetleg radioizotópokkal 

szennyezett víz egyes jó vízvezető képességű zónák mentén a felszín alatti áramlási rendszerbe jusson. A felszín 

alatti kutatás időszakában hajtott vágatoknál ott kellett előinjektálást végezni, ahol az előfúrásokban, 

szondafúrásokban mért transzmisszivitás meghaladta az 1×10–6 m2/s-ot, valamint a vágat 100 m-es szakaszán a 

beáramló víz mennyisége elérte a 10 liter/perc értéket. A beruházáshoz tartozó vágatokra [45] vonatkozóan 

4×10–7 m2/s transzmisszivitás a határérték, valamint a vágatbeli vízbeszivárgás mértéke maximum 5 

liter/perc/100 m lehet. Az előinjektálás a vágathomlokról legyezőszerűen előfúrt 16–25 db lyukban történt, 

egyre növekvő nyomással juttatva a cement alapú injektálóanyag-keveréket a vágat körüli repedéshálózatba. 

Közben lépésenként történt az anyag sűrűségének a növelése mindaddig, amíg le nem csökkent a lyuk 

nyelőképessége. A beruházási vágatoknál a szigorúbb határérték elérése miatt több esetben szükséges volt egy 

homlokról egymás után több injektáló ernyővel, néha különböző szemcseméretű anyaggal elvégezni az 

injektálást. Hosszabb injektálandó vágatszakaszon több, egymással átfedésben lévő injektálási ernyővel történt a 

besajtolás. Abban az esetben, amikor a vágathomlok repedezettsége olyan mértékű volt, hogy a cementalapú 

injektáláshoz használt technológiával nem volt megfelelő az injektálás hatásossága — az injektáló anyag 

visszafolyhatott a homlokon — a vágathomlokon poliuretán-gyanta alapú injektáló anyaggal úgynevezett 

pajzsinjektálás vált szükségessé. Ennek célja a homlok repedéseinek eltömítése és egy előtétpajzs kialakítása, 

amely mögé már sikeresen bejuttatható a cementalapú injektáló anyag. (A kihajtott 5363,1 m vágathossz kb. 

30%-án kellett előinjektálást végezni, amely során közel 600 m3 injektáló anyagot kellett besajtolni. 

3.4. 5.3.4. A hulladékelhelyezési rendszer 

Bátaapátiban a tervek szerint a Paksi Atomerőmű üzemviteléből származó kis és közepes aktivitású szilárd, 

illetve szilárdított radioaktív hulladékokat helyezik el. A hulladékokat 200 literes szénacél hordóban szállítják a 

felszíni telephelyre, ahol azokat vasbeton konténerekbe csomagolják, és térkitöltés alkalmazásával monolit 

blokkokká alakítják [49]]. A vasbeton konténerek képezik az elhelyezési egységeket. A konténereket 

szállítójárműveken szállítják le a megközelítő vágatokon keresztül a közel vízszintes tárolókamrákba, ahol 

azokat 4×4+3-as elrendezésben [50], maximálisan 44 szelvényben helyezik el a 100 méteres aktív 

kamrahosszon belül (5.6. ábra). A teljesen feltöltött kamrákat öntömörödő betonnal tömedékelik, majd végül a 

nyaktagban mindegyiket külön vízgát alkalmazásával választják el a tároló egyéb elemeitől. A tároló végleges 

lezárásakor a szintes vágatokat, valamint a megközelítő vágatokat zúzott gránittal tömedékelik, vízgátak 

kialakításával pedig szakaszolják. A nyitópontnál betondugót alakítanak ki a behatolás elleni védelem 

érdekében. 

A lezárást követően a tervek szerint monitoringrendszert üzemeltetnek a tároló működésének ellenőrzéséhez 

(ezt aktív intézményes ellenőrzési időszaknak nevezzük, amelynek hosszát 100 évnek vesszük). Ennek 

befejezése után a terület intézményes ellenőrzését passzív módon folytatják (pl. területhasználat korlátozásával) 

az elhelyezési rendszer minél hosszabb ideig tartó védelme érdekében (a jelenlegi feltételezések szerint ez a 

passzív ellenőrzési időszak a 300 évet nem haladja meg). Azonban ez sem tartható fenn addig, amíg a radioaktív 

izotópok bomlásával a hulladék egésze eléri a mentességi határértéket, azaz további kockázatot a környezetre 

már nem jelent. Ez az időtartomány az elhelyezett teljes hulladékmennyiség vonatkozásában igen hosszú 

időszakot is igénybe vehet [51], a hosszú felezési idejű, de csak elenyésző mértékben jelenlévő izotópok miatt. 

Az elhelyezési rendszer várható fejlődését leíró normál forgatókönyv [52] szerint a tároló lezárását, azaz az 

aktív vízmentesítést követően a tároló üregrendszerének visszatöltődése azonnal megkezdődik a felszín alatti 

vizekkel. Miután a visszatöltődés elérte azt a szintet, hogy a hulladékot tartalmazó hordók is vízzel telítődnek, 

elkezdődik a radioaktív izotópok kioldódása a hulladékformából. A pórusvízbe beoldódott izotópok a hordók 

közötti cementes alapú térkitöltésen, majd az elhelyezési konténer oldalfalán keresztül kijutnak az öntömörödő 

betonnal visszatömedékelt tárolókamrákba. Ott — várhatóan elsősorban a tömedék (beton) repedései mentén — 

advektív-diszperzív, illetve diffuzív folyamatokkal a kamrát körülvevő EDZ-be jutnak. Az EDZ-ben ugyan 

hígulnak, ugyanakkor azonban az ott jelentkező nagyobb vízforgalom miatt terjedésük is felgyorsul. Az, hogy a 

kamrákat a kijutott radioaktív izotópok hol és milyen irányban hagyják el, a helyi áramlási viszonytól függ. 

A kiragadott szemelvények formájában bemutatott rövid esettanulmány vizsgálatai és értékelései a Bátaapáti 

térségében folyó, a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) kutatásával és kialakításával kapcsolatos 
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munkák keretein belül valósulhattak meg, amelyeket a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK) finanszírozott. 

5.6. ábra - Az hulladékelhelyezési rendszer vázlatos felépítése (Bőthi Z. et al. 2009 

nyomán) a) a telephely elvi keresztmetszete a felszín alatt kialakított kamramezőkkel és 

megközelítő vágatokkal, b) egy tárolókamra keresztmetszete a felhalmozott vasbeton 

konténerekkel, c) a vasbeton konténereken belül elhelyezett szénacél hordók, d) a 

vegyes szilárd, illetve szilárdított hulladékokat tartalmazó szénacél hordók 
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6. fejezet - Fogalomtár 

A 

ALARA: A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottságnak (ICRP) dóziskorlát ésszerűen elérhető legalacsonyabb 

sunten tartására vonatkozó koncepciója. 

ALARA: Acronym for As Low As Reasonably Achievable. Concept of the International Commission on 

Radiological Protection (ICRP) for dose limitation. 

Á 

Átmeneti tároló (pl. kiégett kazetták átmeneti tárolója, KKÁT): Radioaktív hulladék és/vagy kiégett fűtőelem 

olyan nukleáris létesítményben váló (átmeneti) elhelyezezése, ahol az izoláció, a környezetvédelem és az emberi 

felügyelet (pl. monitoring) biztosított, a későbbi mentesítés, további feldolgozás vagy tárolóban történő 

elhelyezés céljából történő visszanyerés szándékának fenntartásával. 

Interim storage (e.g. Spent Fuel Storage): The (temporary) placement of radioactive waste and/or spent fuel in 

a nuclear facility where isolation, environmental protection and human control (e.g. monitoring) are provided 

and with the intent that the waste will be retrieved for exemption or processing and/or disposal at a later time. 

B 

Befogadó kőzet: Az a földtani képződmény vagy képződményegyüttes, amelyben a radioaktív hulladék 

elhelyezésére szolgáló létesítmény települ, és amelynek térbeli kiterjedése nagyobb, mint a tárolótér. 

Host rock: Geological formation(s) exceeding the proposed size of the repository hosting the radioactive waste 

disposal facility . 

Biztonsági elemzés: A végrehajtani tervezett tevékenységgel összefüggő potenciális veszélyek értékelése. 

Safety Analysis: The evaluation of the potential hazards associated with the implementation of a proposed 

activity. 

Biztonsági értékelés: Egy teljes rendszernek ill. hatásának teljesítmény előrejelzését célzó elemzés, amelynek 

mértékét a radiológiai hatás, vagy valamely más, a biztonságra gyakorolt globális hatás adja. 

Safety Assessment: An analysis to predict the performance of an overall system and its impact, where the 

performance measure is radiological impact or some other global measure of impact on safety. 

Brachyterápia: (közel besugárzás, brachy gör. közel) a daganatba vagy a daganat közelébe – többnyire operatív 

úton behelyezett – sugárforrással történő irradiáció. 

Brachytherapy: (from the Greek word brachys, meaning "short-distance"), also known as internal radiotherapy 

is a form of radiotherapy where a radiation source is placed inside or next to the area requiring treatment. 

D 

Dózis (elnyelt): Ionizáló sugárzás hatására az anyag térfogatelemének tömegében elnyelt energiának az 

átlagértéke. (89/2005 (V.5.)) 

Dose (absorbed): The (absorbed) dose indicates the average energy absorbed by the mass of a volume unit of 

irradiated matter. 

E 

EDZ (Az üregképzés által károsított zóna): EDZ a befogadó kőzet azon zónája amelyben hidromechanikai és 

geokémiai tulajdonságok megváltozása az áteresztő képességben jelentős változást okoz. Ez változás például a 

permeabilitás egy vagy több nagyságrendnyi növekedését is jelentheti. 
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EDZ (Excavation Damaged Zone): is a zone in a host rock with hydromechanical and geochemical 

modifications inducing significant changes in flow and transport properties. These changes can, for example, 

include one or more orders of magnitude increase in flow permeability. 

EdZ (Az üregképzés által zavart zóna): a befogadó kőzet azon zónája amelyben hidromechanikai és geokémiai 

tulajdonságok megváltoznak, azonban az áteresztő képesség változása nem számottevő. 

EdZ (Excavation Disturbed Zone): is a zone in a host rock with hydromechanical and geochemical 

modifications, without major changes in flow and transport properties. 

F 

Far field (távoli környezet): A tároló és a felszín közötti kőzettest, amelyet közvetlenül nem befolyásol a tároló 

jelenléte. 

Far field: Host rock mass between the repository and the surface not influenced by the presence of repository. 

Fedő, fekü: A földtanban az egyes rétegek, vagy képződmények felső (fedő)- ill. alsó (fekü) határoló felületét 

nevezzük. 

Topset beds, Substrate (bedrock):Upper- (topset beds) and lower (substrate) surrounding layer of a (mainly 

sedimental) geological formation. 

Felezési idő: Az az időtartam, mely alatt a radionuklid aktivitása radioaktív bomlással megfeleződik. 

Half-life:The period during which half of the nuclei decay in a quantity of radionuclides. 

FEP lista: (Features, Events and Processes, FEPs) A lerakó olyan egyedi jellegzetességei, amelyek számításba 

veszik a jövőbeli jelenségeket. Ezek kombinációjával határozhatók a jövőbeli változásokat leíró szcenáriók. 

FEP List: (Features, Events and Processes, FEPs) The unic pecularities of a disposal taking into account the 

predicted future events. Calculating with their combinations scenerios describing future changes can be 

determined. 

Földtani gát: )A földtani környezetnek azon része, mely meghatározott ideig és mértékben, természetes 

állapotában képes akadályozni a radioaktív izotópok terjedését. (62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet). 

Geological barrier: A part of the geological environment in its natural state capable for temporary and limited 

retardation of isotope transport. 

Földtani alkalmasság:A létesítmény biztonsági követelményei szempontjából meghatározó földtani adottságok 

kedvező minősítése. 

Geological suitability: Favourable qualification of fundamental geological conditions from the point of view of 

safety requirements of facility. 

Földtani kutatás: A földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló 

műszaki-tudományos tevékenység. (62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet). 

Geological investigation: A technical and scientific activity aiming to specify material-, structural- and 

historical characteristics of the earth’s crust. 

Föld alatti tároló: Általános fogalom, melyet már nem használnak a NAÜ dokumentumaiban a radioaktív 

hulladékok elhelyezésével kapcsolatban. A fogalom vonatkozik minden olyan lerakó létesítményre, amely 

földtani környezetben, néhány tíz méternél nagyobb mélységben található. Ide tartoznak a kis- és közepes 

aktivitású tárolók mesterséges kőzetüregekben, fúrólyukak és egyéb, veszélyes hulladékok elhelyezésére 

szolgáló föld alatti létesítmények. 

Underground repository: Generic term no longer used formally in IAEA documents in relation to the disposal 

of radioactive wastes. The term refers to any disposal facility located in a geological environment at a depth 

greater than some tens of metres. It includes repositories for LILW in engineered rock cavities, boreholes and 

other underground facilities for the disposal of hazardous wastes. 
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Föld alatti kutatólaboratórium: Az IAEA-TECDOC-1243 [27] meghatározása szerint, a föld alatti 

kutatólaboratórium vagy létesítmény olyan föld alatti létesítmény (e célból épült vagy meglévő), amelyet 

kísérletek vagy más, in situ kutató-fejlesztő munkák elvégzésére használnak egy geológiai tárolórendszer 

létesítése során. 

Underground research laboratory: As defined in IAEA-TECDOC-1243 [27], an underground research 

laboratory (URL) or facility is any underground facility (purpose built or existing) used to carry out experiments 

and other in situ R&D work needed in the development of a geological disposal system. 

Fűtőelem: Atomreaktor üzemanyaga, amely nukleáris anyagot tartalmaz. (89/2005. (V.5.)). 

Nuclear fuel: The fuel of atomic reactor containing nuclear material. 

G 

Geológiai elhelyezés: A hulladékok elhelyezése egy megfelelő létesítményben legalább néhány száz méteres 

mélységben a későbbi kiemelés szándéka nélkül. Jóllehet a geológiai elhelyezés fogalma általában a szilárd, 

hosszú élettartamú radioaktív hulladékokhoz kapcsolódik, egyes tagországok az összes típusú radioaktív 

hulladékot geológiai tárolókban tervezik elhelyezni. 

Geological disposal: Emplacement of wastes in an appropriate facility at a depth of at least several hundreds 

metres without the intention of retrieval. While geological disposal is generally associated with the disposal of 

solid long lived radioactive wastes, some Member States plan to place all types of radioactive waste in 

geological repositories. 

Geológiai tároló: Stabil befogadó kőzetben, föld alatt (általában néhány száz méterrel a felszín alatt) található 

létesítmény radioaktív hulladékok elhelyezésére, mely hosszú távon elszigeteli a radionuklidokat az elérhető 

környezettől (bioszféra). 

Geological repository: A facility for radioactive waste disposal located underground (usually several hundred 

metres below the surface) in a stable host rock to provide long term isolation of radionuclides from the 

accessible environment (biosphere). 

K 

Kiégett üzemanyag: Lecsökkent hasadóanyag tartalmú, a reaktorban további felhasználásra már nem szánt 

üzemanyag. 

Spent fuel: Irradiated fuel not intended for further use in reactors. 

M 

MOX: (Mixed oxide fuel, commonly referred to as MOX-fuel), is nuclear fuel that contains more than one oxide 

of fissile material. 

MOX:(MOX üzemanyag), olyan nukleáris üzemanyag, amely több, mint egy hasadóanyag oxidját tartalmazza. 

N 

Near field (közvetlen környezet): A tervezett gátrendszert és a közvetlen környezetében levő kőzeteket 

tartalmazó terület, amely a tároló hatása alatt áll. 

Near field: The area containing the engineered barrier and the surrounding host rock masses influenced by the 

presence of the repository. 

Nukleáris üzemanyag ciklus: A nukleáris energia előállításával összefüggő folyamat, amely a hasadóanyagok 

bányászatát, ércfeldolgozását, izotópdúsítását, az üzemanyag gyártását, felhasználását, tárolását, a kiégett 

fűtőanyag esetleges reprocesszálását és a képződött radioaktív hulladék feldolgozását és elhelyezését foglalja 

magába. 

Nuclear fuel cycle: Processes connected with nuclear power generation, including the mining and milling of 

fissile materials, enrichment, fabrication, utilization and storage of nuclear fuel, optional reprocessing of spent 

fuel, and processing and disposal of resulting radioactive wastes. 
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P 

Potenciális telephely: Olyan, földtani kutatással vizsgált telephely, amelynek földtani alkalmassága biztonsági 

értékelésben még nem bizonyított. (62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet). 

Potential site: A site investigated by geological methods and geological suitability in safety assessment is not 

yet proven. 

R 

Radioaktivitás: Egyes atommagoknak a spontán bomlási tulajdonsága, amely során energia szabadul fel és 

általában új atommagot eredményez. A folyamatot egy vagy több típusú sugárzás emissziója kíséri: alfa 

részecskék (He atommag: 2 proton és két neutron), béta részecskék (elektron kibocsátás) és gamma sugárzás 

(nagy energiájú foton formájában kisugárzott energia). Egysége a becquerel (Bq): 1 Bq másodpercenként 1 

bomlásnak felel meg. A gyakorlatba bevezetett korábbi speciális egység, a curie (Ci) néha még mindig 

használatos: 1 Ci = 3,7x1010 Bq. 

Radioactivity: Property of certain nuclides to undergo spontaneous disintegration in which energy is liberated, 

generally resulting in the formation of new nuclides. The process is accompanied by the emission of one or 

more types of radiation, such as alpha particles(He nuclid: 2 protons and 2 neutrons), beta particles (electron 

emission) and gamma rays (high energy photon emission). The unit of activity is becquerel (Bq): 1 Bq. One Bq 

is defined as the activity of a quantity of radioactive material in which one nucleus decays per second. In 

practice, the former special unit curie (Ci) is still sometimes used: 1 Ci = 3,7x1010 Bq. 

Radioaktív hulladék: Olyan anyag, amely a vonatkozó határértékeknél nagyobb koncentrációban vagy 

aktivitásban tartalmaz radioizotópokat, vagy szennyezett radioizotópokkal és amelynek további hasznosítására 

már nincs igény. 

Radioactive waste: Defined as material that contains or is contaminated with radionuclides at concentrations or 

activities greater than clearance levels, and for which no use is foreseen. 

Radionuklid: (A radioaktív izotóp szinonímája.) Az az atommag, amely a spontán bomlás képességével 

rendelkezik. Az atommagokat tömegük és atomszámuk alapján különböztetjük meg. 

Radionuclide: (Synonym for radioactive isotope.) A nucleus (of an atom) that possesses properties of 

spontaneous disintegration (radioactivity). Nuclei are distinguished by their mass and atomic number. 

Radioaktív hulladék felszínközeli tárolója: Olyan mérnöki gáttal vagy anélkül készült hulladéktároló, amely a 

felszínen vagy a felszín alatt néhány méter vastagságú végső védőréteggel rendelkezik, vagy néhány tíz méterrel 

a föld felszíne alatt van. 

Near surface disposal: Disposal of waste, with or without engineered barriers, on or below the ground surface 

where the final protective covering is of the order of a few metres thick, or in caverns a few tens of metres 

below the Earth's surface. 

Radioaktív hulladék mélységi tárolója: Lásd: Geológiai tároló 

Reprocesszálás: A hasadó- és üzemképes anyagok további felhasználásra való visszanyerése a kiégett 

üzemanyagból az uránium és plutónium transzurán elemektől és más hasadási termékektől való vegyi 

elkülönítésével. Az elkülönített hasadási termékek újrafelhasználása is lehetséges. Ez a művelet is hulladékot 

eredményez. 

Reprocessing: Recovery of fissile and fertile material for further use from spent fuel by chemical separation of 

uranium and plutonium from other transuranic elements and fission products. Selected fission products may also 

be recovered. This operation also results in the separation of wastes. 

S 

Safeguard/Védelem: A nukleáris anyag monitorozásával kapcsolatban foganatosított intézkedések, amelyek 

külön-külön vagy együttesen kell, hogy biztosítsák a nukleáris anyag standard folyamattól való eltérésének 

időben történő detektálását. 
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Safeguard: Measures for nuclear material monitoring. The measures must ensure individually or in combination 

timely detection of a nuclear material's deviation from the standard process. 

T 

Természeti analógia: Olyan (természetben fellelhető) anyagok vagy (lejátszódó) folyamatok megléte ill. 

megtörténte, amelyek hasonlóságot mutatnak egy tervezett geológiai hulladéktárolóval kapcsolatban 

várhatókkal. 

Natural analogue: an occurrence of materials or processes which resemble those expected in a proposed 

geological waste repository. 

U 

URL (Underground Research Laboratory): Lásd: Föld alatti kutatólaboratórium 

V 

Validálás: Annak vizsgálata, hogy a rendszer, rendszerelem megfelel-e a funkcionális, teljesítmény és interfész 

követelményeknek. (89/2005. (V.5.)) . 

Validation: Investigation of the coincidence between a system or a part of a system and the functional-, 

performance- and interface requirements. 

Végleges elhelyezés: Kiégett fűtőelem vagy radioaktív hulladék végső elhelyezése tárolóban vagy adott helyen, 

a visszanyerés szándéka nélkül.(89/2005. (V.5.)). 

Final disposal: Enplacing procecc of spent fuel and radioactive waste in a repository or a given place without 

the intention of retrievibility. 

Vitrifikáció (üvegesítés): A reprocesszálás során képződő nagy aktivitású hasadási termékek oldatait a végső 

elhelyezésre alkalmas állapotúvá kell alakítani. Erre a célra jól bevált módszer a vitrifikáció (üvegesítés). 

Vitrification: The highly active fission product solutions arising in reprocessing must be transferred to a product 

suitable for ultimate disposal. Vitrification has proven to be a suitable method for this purpose. 
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