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 A radioaktív hulladékok csoportosítása

 Radioaktív hulladékok elhelyezése

 Nemzetközi példák

 Bodai Aleurolit Frormáció földtani háttér

 Kutatástörténet

 Összefoglalás
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Hőteljesítményük alapján
 Kis- és közepes aktivitású hulladékok (LILW-MLW): 2 kW/m3-

nél kisebb hőteljesítményű hulladékok

 Nagy-aktivitású hulladék (HLW): Hosszú élettartamú radioaktív 

izotópok (több tízezer év), 2 kW/m3-nél nagyobb hőteljesítmény 

Főként atomerőművekben kiégett fűtőelemeket és az azokat tartalmazó 

épület szerkezeti elemei
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 Paksi atomerőmű   

400-440db kiégett 

fűtőelem évente  

Paksi atomerőmű mellett 

létrehozták a KKÁT(Kiégett 

Kazetták Átmeneti Tárolója) 

 Itt 40-80 éven keresztül 

pihen
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1, Műszaki gátak: vitrifikáció, 

acélhordókban helyezik el

2, Bányaműszaki gátak: 

bányavágatok vagy silók fala 

bentonittal, zeolitokkal töltik ki

3, Földtani gátak: földtani 

képződmények, minél kisebb 

vízáteresztő képességű és 

permeabilitású, fluidumokkal 

kevésbé átjárt kőzet

Bodai  Aleurolit Formáció
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 Yucca hegység, 

Nevada, USA

 300 m mélyen kialakított 

lerakó

 Vulkáni tufa, sivatagi 

éghajlaton alakult ki

 telítetlen zóna

 A költségek 

megahaladták Nukleáris 

Hulladék Alapot 

 Obama 2009-ben lezárta 

a programot
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MNT szeminárium, 2010 

alapján



Stripa, Svédország

 A tárolót 500m mélységben 

alakítják ki

 Gránit kőzetben

 1995-ben mélységi 

kutatólaboratórium 

kialalkítása

 Alkalmas radioaktív hulladék 

lerakásra 

 2015-re készül el a tároló
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 1950-es évektől uránérc bányászat: 

Kővágószőlősi Homokkő megkutatása

 1989: MÉV (Mecseki Ércbányászati 

Vállalat), az uránbánya 1050m 

mélyszintjében kutatóvágat

 Előzetes laborvizsgálat eredménye 

szerint  alkalmas toxikus és radioaktív 

hulladék tárolására

 OAH (Országos Atomenergia Hivatal): 

Kétütemű kutatási program 

→ MÉV: 1995-1998 rövid távú  

kutatási program

→ Második ütem: 

végleges tárolóhely kijelölése,

megkutatása, mélyszinti     

kutatólabor terve

 1997-ben az uránbányászat megszűnt
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1050m mélység

Kővágószőlősi 

Homokkő

Bodai 

Aleurolit

Bárdossy, 1999



 Vörös színű aleurolitban  

repedéskitöltés; 

érintkezési zóna 

breccsás szövetű és 

kloritos

 A repedéskitöltés 

ásványos összetétele: 

barit, kalcit

 Barit eret kalcit erek 

szelik keresztül 

Utal az erek relatív korára
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 A repedéskitöltő ásványok kifejlődése, 

összetétele és a bennük kialakult fluidum 

zárványok kishőmérsékletű, felszálló 

hidrotermákra utalnak, ezek a Bodai 

Aleurolit Formáció keletkezéséhez képest 

utólagosan kifejlődött repedéskitöltő 

ásványok. 

 Képződésük eltérő: a kalcitban erősen 

felhígult sós vízből álló zárványok, a 

baritban pedig közepes sótartalmú 

fluidum zárványok

 K/Ar kormeghatározás: a repedéskitöltések 

kora késő kréta

 Az agyagásványos és rendkívül 

finomszemcsés hematit tartalma miatt a 

Bodai Aleurolit Formáció jó izotópmegkötő 

képességű. 

 Rossz vízvezető képesség

ALKALMAS radioaktív hulladék 

elhelyezésre                 
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