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Célkitűzés 
 • A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának 

hazai illetve nemzetközi elveinek bemutatása. 

 

• Bemutatom a radioaktív hulladékkezelés biztonsági alapelveit, 
a hulladék-elhelyezési stratégiákat és a nemzetközi jogi 
szabályokat. 

 

• Dolgozatom központi témájaként részletesen bemutatom a 
kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladékok kezelésének és 
elhelyezésének folyamatait, illetve a hulladékok elhelyezésére 
szolgáló geológiai tárolók kialakításának főbb lépéseit.  

 

• Végezetül betekintést nyújtok a hazai radioaktív-
hulladéktárolók működésébe.  



Radioaktív hulladékkategóriák 

• Két fő csoportosítási szempont: 
 

1. Radioaktív izotópok felezési ideje 
2. Izotópok aktivitása (hőtermelés mértéke) 

 

• Nemzetközi radioaktív hulladékkategóriák: 
1. EW- Exempt waste (aktivitásmentes hulladékkategória) 

2. VSLW- Very short lived waste (nagyon rövid felezési idejű hulladékok ) 

3. VLLW- Very low level waste (nagyon alacsony aktivitású hulladékok ) 

4. LLW- Low level waste (alacsony aktivitású hulladékok ) 

5. ILW- Intermediate level waste (közepes aktivitású hulladékok) 

6. HLW- High level waste (nagy aktivitású hulladékok)  



Radioaktív hulladékkategóriák 

• Hazai radioaktív hulladékkategóriák: 
  

1.Mentességi kategória 

 
2.Kis és közepes aktivitású radioaktív 

hulladékok 
–Rövid felezési idejű kis és közepes aktivitású 

hulladékok (T1/2 < 30 év) 

–Hosszú felezési idejű kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok ( T1/2 >30 év) 

 

3. Nagy aktivitású radioaktív hulladékok 



Hazai radioaktív hulladék-leltár 

• Fő hulladéktermelő: Paksi Atomerőmű  

 

• Folyékony halmazállapotú radioaktív hulladékok: 

• Izotópokat tartalmazó vegyszeres hulladékvizek  

• Aktív oldószerek (2011-ig összesen 10 hordónyi keletkezett) 

• Ioncserélő gyanták (181 m3 keletkezett összesen eddig) 

• Bepárlási maradékok 

• Dekontamináló oldatok (560 m3 keletkezett összesen) 

 



Hazai radioaktív hulladék-leltár 
• Szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékok: 

• Keletkező mennyiség több mint fele műanyag, a többi textil, fém, 
gumi, hőszigetelő anyag, papír, fa és üveg. 

• Változó ütemben keletkeznek 
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A Paksi Atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású szilárd 
radioaktív hulladékok mennyisége éves bontásban 

Zsákos (1 zsák=0,05 m3) Hordós (1 hordó=0,2 m3) 
(Elter 2010) 



Biztonsági alapelvek 

• Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság személyek 
biztonságát hivatott megvédeni, anélkül, hogy akadályozná azokat az 
érdemi munka elvégzésében 

• 3 alapelv 

1. Indoklás 

2. Optimalizálás (ALARA-elv) 

3. Korlátózás 
 

• 16/2000 (VI. 8) EüM rendeletradioaktív hulladékok 
kezelésére vonatkozó  szabályozások 



Nemzetközi jógi szabályozások 

• 1961. június 23 - Antarktiszi-szerződés 

 

• 1975 - Londoni Konvenció „Életbiztonság a 
tengereken” 

 

• 1998 - OSPAR Konvenció 
 



Kis és középes aktivitású radioaktív 
hulladékok kezelése 

• Vízeltávolítási módszerek 

 

• Hő- és kémiai kezelést igénylő módszerek 

 

• Vegyi kezelést igénylő módszerek 

 

 

 

 



Kis és középes aktivitású radioaktív 
hulladékok kezelése 

• Mechanikai kezelést igénylő módszerek 
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A Paksi Atomerőműben keletkezett hulladékok mennyisége 
feldolgozás előtt és után 

Hulladékmennyiség feldolgozás előtt [m3] Hulladékmennyiség feldolgozás után [m3] 

A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok mennyiség tömörítés előtt és után. (Horváth 2010) 



Kis és középes aktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezése 

• 3 fontos tényező:  
• Hulladékok megfelelő csomagolása 

• Hulladéktárolók megfelelő műszaki gátrendszerinek 
kialakítása 

• Megfelelő geológiai környezet kiválasztása 

• Hulladéklerakó típusok:  
• kommunális hulladéklerakó 

• felszín közeli sekély árkok 

• mélygeológiai tárolók  



Kis és középes aktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezése 

• 1. Rövid felezési idejű kis és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok: 

– felszín közeli sekély árkok 

 

Felszíni tároló, Dukovany, Csehország  El Cabril hulladéktároló, Spanyolország 

http://www.rhk.hu 

 

http://www.rhk.hu/


Kis és középes aktivitású radioaktív 
hulladékok elhelyezése 

• 2. Hosszú felezési idejű kis- és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok: 

– geológiai tárolók  

 

 

http://www.rhk.hu 

 

Bátaapáti, Magyarország NRHT sematikus felszín alatti ábrázolása 
(Buday Péter 2012) 
 

http://www.rhk.hu/


Geológiai tárolók kialakításának 
koncepciója 

• Cél: Radioaktív hulladékok védelme a 
nemkívánatos természeti eseményekkel szemben 
illetve az emberi beavatkozások valószínűségének 
minimalizálása 

 
• Megfelelő geológiai környezet kiválasztása 

– Megfelelő földtani stabilitás 
– Megfelelő alapkőzet kiválasztása 
– Felszín alatti vízáramlások elkerülése 
 

• Mechanikai gátrendszerek kialakítása  
 



A tároló és a közvetlen környezet 
kapcsolata 

• Tartályanyagok 
– Korrodálódó (öntött vas, lágyacél) 

– Nem korrodálódó ( réz és titán ötvözetek) 

 

• Építőanyagok 

 

• Radioaktív részecskék mobilitása a felszín 
alatti vizekben 



Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozót 
és Tárolót (RHFT) 

• Budapesttől megközelítőleg 40 km-re fekszik 

• 1971-ben tervezték, majd 1976-ban helyezték üzembe 

• Fő feladata: az ország egész területén keletkező intézményi 
eredetű radioaktív hulladékokat összegyűjtse és elhelyezze 

A Püspökszilágyi telephelyre szállított hulladék típusok mennyiségének (m3) változása 1960 és 2005 között. (Ormai 2006) 



Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék 
Feldolgozót és Tárolót (RHFT) 

• Kialakítás: 

– alapkőzet: 30 m vastag lösz réteg  

– Tárolóhely típusok:  vasbeton medencék és 
csőkutak 

– Mechanikai gátrendszerek alkalmazása 

 



Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék 
Feldolgozót és Tárolót (RHFT) 

A Püspökszilágyi RHFT telephely pontos helyszínrajza. (Scheitzer és mtsai 2003) 

Tárolómedencék („A”) 

Csőkutak ( „B” „C” „D” ) 



A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 
Bátaapáti telephelye 

• 2008. október 6-án 
  adták át 
• 2012. december 5.-én 
  átadásra kerültek a 
  felszín alatti tároló  
 medencék 
 
• Alapkőzet: gránit 

 

• Fő hulladékforrás: 
  Paksi Atomerőmű 

 

 Az NRHT felszín alatti sematikus ábrája. (Nős 2013) 



A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 
Bátaapáti telephelye 

• Hulladék-elhelyezés:  

– 200 ill. 400 l-es hordókba helyezik a hulladékokat, 
a hordókat pedig vasbeton konténerekben 
tárolják. 

 

(Nős 2013) 



A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 
Bátaapáti telephelye 

• Konténerek elhelyezésének a koncepciója: 

• Régen: 
(4x4 ill. 4x4+3-as 

 elhelyezés) 

 

 

• Jelenleg:  
(6x5 + hordók) 

Tárolóhely kihasználtságának váltózása 

(Nős 2013) 



Összefoglalás 

• Megismerkedhettünk a radioaktív hulladék kategóriákkal, 
a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi alapelvekkel. 

 

• Bemutatásra kerültek a hulladékfeldolgozás és 
elhelyezésre vonatkozó módszerek illetve a felszín alatti 
geológiai tároló kialakításának főbb mozzanatai. 

 

• Végezetül betekintést nyerhettünk a Püspökszilágyi illetve 
a Bátaapáti radioaktív hulladéktárolók működésébe. 



Köszönetnyilvánítás 

 Köszönetet szeretnék mondani témavezetőmnek,  

prof. Kiss Ádámnak, a rengeteg segítségért, a hasznos tanácsaiért 
és azért a rengeteg időért, amit rászánt. 

 Köszönöm Horváth Andrásnak az önzetlen segítségét és az 
építő jellegű kritikáit. 

 Köszönettel tarozom szüleimnek, hogy folyamatosan bíztattak 
és támogattak a nehezebb pillanatokban, valamint segítettek 

a céljaim elérésében. 

 Köszönet illeti barátaimat is, akik mellettem álltak és 
folyamatosan biztosították jókedvemet. 

 Mindezen segítségek nélkül ez a dolgozat, ebben a formában 
nem jöhetett volna létre.  

 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 


