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A radioaktív hulladék „további felhasználásra már nem 

kerülő olyan radioaktív anyag, amely sugárvédelmi 

jellemzők alapján nem kezelhető közönséges 

hulladékként” 

[1996. évi CXVI. Törvény]

A radioaktív anyag „a természetben előforduló vagy 

mesterségesen előállított bármely anyag, amelynek egy 

vagy több összetevője ionizáló sugárzást bocsát ki, 

valamint az ilyen anyagot tartalmazó készítmény”.



Kis aktivitású radioaktív hulladék: „az a radioaktív hulladék, amelyben 

az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és mentességi-

aktivitáskoncentráció értékei hányadosainak összege nagyobb, mint 1, de 

kisebb vagy egyenlő 1000”

Közepes aktivitású radioaktív hulladék: az a radioaktív hulladék, 

amelyben az egyes radionuklidok aktivitás-koncentráció értékei és 

mentességi-aktivitáskoncentráció értékei hányadosainak összege 

nagyobb, mint 1000;” 

[11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet]

Radioaktív hulladékkategóriák



Aktivitás mértéke 

az adott anyagdarabban egy másodperc alatt átlagosan 

bekövetkező radioaktív bomlások száma.

SI egysége a másodperc reciprok (1/s),  [Becquerel(Bq)]

(1 Bq  másodpercenként átlagosan 1 bomlás történik.)

A=N*ln2 / T1/2

A fajlagos aktivitás 

egységnyi tömegű, térfogatú anyagban hány bomlás következik 

be másodpercenként. (Bq/kg, Bq/g, Bq/l, Bq/m3)



Rövid élettartamú radioaktív hulladék: „az a kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladék, amelyben a radionuklidok felezési ideje 30 év, vagy 

annál kisebb, és csak korlátozott koncentrációban tartalmaz hosszú 

élettartamú alfa-sugárzó radionuklidokat (ez a koncentráció 4000 Bq/g 

egy gyűjtőcsomagolás esetében”

Hosszú élettartamú radioaktív hulladék: „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 hulladék határ értékeit”

Osztályozás felezési idő alapján



a hulladékcsomag által termelt hő mennyisége

hűtési igény 

átmeneti vagy végleges tárolás

Kis és közepes aktivitású hulladék - amelyben a hő fejlődés 

az elhelyezés és tárolás során elhanyagolható. 

ha a hő-teljesítmény 2 kW/m3 –nél 

nagyobb => nagy aktivitású 

kisebb    => kis és közepes aktivitású

Osztályozás hő fejlődés szempontjából



Radioaktív hulladék minősítése

↓

hulladék jellemzők

} a radioaktivitás szintje => hő fejlődés mértéke => hűtési igény

} radioaktív hulladék élettartama    (radioizotópok felezési ideje)

↓↓

tárolási idő

↓↓↓

Tároló tervezése



Kis és közepes aktivitású hulladék keletkezési helye

Két fő intézményi rendszer

Nem atomerőműi eredetű (intézményi) hulladéktermelők:

kutatás-fejlesztésben résztvevő laboratóriumok  

kórházak                                                                  Zárt sugárforrások

ipari vállalatok (gyógyszergyárak)                      

Fő intézmény az atomerőműi eredetű kis és közepes 

aktivitású hulladéktermelő, a Paksi Atomerőmű



Tárolás és elhelyezés

elhelyezés alapelvei

az ember és környezetének védelme, 

a jövő generációk iránti megalapozott felelősség betartása.

Biztonságos elhelyezés, két alapvető stratégia

 

Hígítás és szétszórás           Izoláció és bezárás

tárolás legfőbb célkitűzése

a hulladék helyben tartása – a radionuklidok mozgásának késleltetése 

korlátozása (a rövid és hosszú élettartamú radioaktív izotópok 

elbomlásáig)



Hatósági eljárás alóli mentesítés

elhanyagolható aktivitásszintű hulladékok (kismértékű a radioaktív 

izotóp tartalom) csökkent kockázat emberre, környezetre

nagyobb aktivitásszint  dekontaminálás, lecsengetéses tárolás 

 megfelelően alacsony aktivitásszint elérése

 

Környezetbe ELLENŐRZÖTT módon kibocsátható



Tároló-rendszerek két típusa (leggyakoribb kiforrott koncepciók):

Kis mélységű létesítmény

 felszín feletti (halmokban)

 felszín közeli (sekély árkok, medencék) 

Nagyobb mélységű elhelyezés

 felszín alatti aknás megoldás 

kialakítás talajvízszint felett vagy az alatt

 mélygeológiai elhelyezés

megbontatlan kőzet- vagy üledékzónában 

 fizikai elválasztás a hulladék és a felszíni környezete között

Izoláció és bezárás

Védelem nélküli földmedrű lerakók

Izolációs alapelvek hiánya

nem alkalmazható közepes és hosszú felezési idejű radionuklidoknál

 nagyobb fokú izoláció szükséges



Hátrányok

a felszín közelsége  lezárást követő aktív intézményes ellenőrzés,

karbantartás és folyamatos felügyelet

 létesítménybe vetett bizalom növelése (biztosíték az 

eltervezett, megfelelő működésre a jövőben

korai tervezésű tározók problémái 

pl. az esővíz elvezető árkok hiánya, a radioizotópok gyors 

kioldódása, szivárgása a talajvízbe.



Felszín alatti tárolási megoldások előtérben 

a felszíni tárolók megteltek

politikai megfontolások

hosszú felezési idő

Geológiai tárolási rendszerek 

bányászatilag fúrással kialakított térrészben, stabil geológiai 

környezetben

Tároló rendszer izoláló komponensei :

Hulladék fizikai formája

Ember által kialakított (műszaki) környezet, gátak

Geológiai-, talajtani környezet 

együttes alkalmazás „Mélységi védelem”  megfelelő izoláció 

Többszörös védelem

kiegészítő mesterséges műszaki védelem (falak, vízelvezetők, 

térkitöltésű eltömedékelés)  radionuklid késleltetés, gátlás 

tárolási mélység növelés, megfelelő befogadó kőzet  

kiválasztása  fluktuáció csökkentés



Többszörös tároló-rendszer öt részeleme

a hulladékot tartalmazó tartály fala (acélhordó, betonkonténer)

tömedék anyag (bentonit) tartályokat körbeveszik a tároló 

térben

tárolási tér (pl. fúrólyuk, bányászati üreg, vágat).

létesítmény végső lezárás (eltömedékelés)

hulladék  fémhordók  betonkonténerek  tároló kamrák 

tároló telítődése  többrétegű műszaki lefedés (vízbeszivárgás, 

környezeti hatások ellen)



Telephelyek Magyarországon



MTA (Magyar Tudományos Akadémia), izotóptechnikai intézetének    

(Központi Fizikai Kutató Intézet) területén átmeneti elhelyezés

1960. solymári kísérleti izotóptemető

talajba mélyített, alul betonnal lezárt betongyűrűk, kutak

víz ellen 2 réteg bitumennel felület kezelt

műszaki kialakítás Nem megfelelő

szabad kapacitása (900 m3) Megtelt



Bővítését elvetették 

Püspökszilágy 1971-1976. Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló  

(RHFT)kapacitása 3540 m3      

Feladata !     Nem kielégítő

intézményi eredetű radioaktív hulladékok átvétele, biztonságos 

feldolgozás, átmeneti vagy végleges tárolás



Hulladékok elhelyezése

cső kutakban (16 db 100 mm, 16 db 40 mm belső átmérőjű saválló

acélból készült csövek)     → zárt sugárforrások 

 vasbeton tárolómedencékben (60 db 70 m3, 6 db 140 m3 vasbeton 

tároló cella, tárolómedence)         

→ 200 l-es hordók, 400 l-es hordók, lemezkonténerek, hordó 

keret, zsákos csomag, stb.

solymári létesítményből átszállított - kb. 650 hordó, 3000 zárt 

sugárforrás - összesen kb. 900 m3

1983–1989. Paks 854 m3(1230 m3) + 1992–1996 1270m3

 2500 m3 kapacitás csökkenés

2002. kapacitás felszabadító program 

 tároló kapacitás 5040 m3

üzemelési engedély meghosszabbítás (2015. február 28-ig)

már csak a nem atomerőműi eredetű kis- és közepes aktivitású radioaktív 

hulladékok végleges tárolását biztosítja !



Paks – ideiglenes tárolás

végleges elhelyezés nem lehetséges (műszaki, biztonsági okok)

üzemidő alatt, ideiglenes elhelyezés erőmű területén

Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló  (NRHT)

Mórágyi-rög gránitjában, felszín alatti elhelyezés

Kialakítás

lejtősakna mélyítés (dőlésszöge 10%) → vízszintes tárók hajtása

→ tárolóterek, silók

hulladék elhelyezés (kamrás koncepció)

kamrák→vasbeton konténerek 4-es sorban, 4-es oszlopban

kapacitás megtelik→ eltömedékelés (gránitzúzalék+ beton)

2008.dec. első szállítmány (1600 db 200 literes hordó)



Köszönöm a figyelmet

és a témavezető kitartását


