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Bevezetés 

• Radioaktív hulladékok definíciója, jogszabályai 

• Hulladékok hazai csoportosítása 

• Magyarországi hulladékleltár bemutatása 

• A hulladékok kezelésének útja 

• Magyarország hulladéktárolói 

• Hulladék-elhelyezés társadalomi vonatkozásai 

• Összegzés, jövő 



Definíció  

 

A radioaktív hulladék „olyan gáz, folyékony vagy szilárd 
halmazállapotú radioaktív anyag, amelynek további 

használatát a szerződő fél, - illetve egy olyan természetes 
vagy jogi személy, akinek a döntését a szerződő fél elfogadja 

- nem tervezi, és amelynek radioaktív hulladékként való 
ellenőrzését valamely hatóság végzi a szerződő fél jogi és 

hatósági rendszerében”. 

 

 

 
(Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye, 2001. évi LXXVI. törvény) 



Magyar jogszabályok 

• 1996. évi CXVI. Törvény „Atomtörvény” 

hulladék raktározás 

• 2013. Atomtörvény módosítása és a 

2011/70/EURATOM irányelveinek hazai 

jogszabályba történő beágyazása 



Radioaktív hulladékok osztályozása 

• Magyarországi kategorizálás: 

aktivitáskoncentráció, hőfejlődés 

halmazállapot, felezési idő 



Radioaktív hulladékleltár 



Folyékony kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladék 

• Ioncserélő gyanták: 150m3, éves 

mennyiség 5m3/év, üzemidő végéig 424m3 

• Bepárlási maradék: 5683m3, éves 

mennyiség 250m3/év, üzemidő végéig 

12248m3 

• Dekontamináló oldatok: 2. blokk 

üzemzavara alatt 560m3 



Hulladékok útja 

A radioaktív hulladékfeldolgozás egy 

meghatározott több lépcsős folyamatra épül 

 
• A keletkező hulladékok gyűjtése, osztályzása 

• Minősítés (kezdeti, tárolás előtti) 

• Tárolás, szállítás 

• Hulladékkezelés (előkészítés, térfogatcsökkentés, 

kondicionálás) 

• Minősítés (végső) 

• Átmeneti vagy végső tárolás 



Gyűjtés, osztályzás 

• Gyűjtés: a hulladékok keletkezés helyén 

történő összegyűjtése      nyilvántartás 

(RÁDIUM)  

• Osztályzás: több szempont szerinti 

csoportosítás 



Csomagolás, szállítás 

• Csomagolás kritériuma: mennyire 

veszélyes a szállítandó anyag 

• Engedményes-, ipari-, A típusú-, B típusú-, 

C típusú csomagolás 

• Szállítás lehetőségei 



Szűkebb értelemben vett hulladék 

feldolgozás 

• Térfogatcsökkentés: csak kis és közepes  

radioaktív hulladékoknál 

• Térfogatcsökkentés fajtái: általános, 

szelektív 

• Kondicionálás: cementezés, bitumenezés, 

üvegesítés 



Átmeneti vagy végső tárolás 



Magyarország fontosabb telephelyei  



Püspökszilágy 

• 1976-ban vették használatba, felszín 

közeli lerakó 

• Kezdetben 3450m3 majd 5040m3 

bővítették 

• Környezeti felmérés: 250nSv/h érték alatt 



Bátaapáti 

• 2008-ban a felszíni létesítményt adták át, 

majd 2012-ben a felszín alattit, amely a 

végső elhelyezést biztosítja 

• Környezeti felmérés: 250nSv/h érték alatt 



Társadalomi vonatkozás 

• Lakosság szerepe a hulladék tároló 

létesítésének folyamatában 



Összegzés 

• Jövő cél: kevés hulladékot termeljünk és a 

megtermelt hulladékot 

legbiztonságosabban tároljuk 

• Magyarország probléma kezelése 

• Kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladékok esetén kb. 600 év 



Köszönöm a figyelmet! 


