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Alapvetések 
 

• Nagy aktivitású radioaktív hulladék keletkezik Magyarországon. 
 

• A nemzetközi irányelvek szerint ezt a veszélyes hulladékot 

Magyarországon kell elhelyezni. 
 

• A szakmai feladat tehát annak a kőzettestnek a felderítése, amely 

Magyarországon a legalkalmasabb a biztonságos tárolásra, azaz a 

műszaki gáton túl további védelmet nyújt a tárolótérnek. 
• lehetséges-e, hogy a „legalkalmasabb” sem felel meg a szigorú 

elvárásoknak? 
 

 

 

 

Az előadásban néhány bántó kritikai észrevételre is igyekszem választ adni. 

 

(„Dr. Tímár Gábor - az ELTE Természettudomány kar, Földrajz-és földtudomány 

intézet tanszékvezetője- az Atomcsapda filmben magyarázza el, miért nem 

alkalmas a bodai kőzet a nukleáris hulladék tárolására.”) 

Miért bántóak? 

https://atomcsapda.blog.hu/2018/03/18/atomcsapda_a_dokumentumfilm


Az első fázis kutatási terve fél év alatt 

készült el. 

 

A kutatási terv elkészítésében és a 

kivitelezésben több mint 100 szakember 

vett részt (2002-2006). 

 

A kutatás kivitelezésében részt vett/vesz 

csaknem valamennyi magyarországi 

földtani szervezet, kutatóintézet, 

laboratórium, vállalkozás. Ha nem volt 

megfelelő specialista, akkor külföldi 

szakembereket bíztak meg az adott 

feladattal. 

 

A munka nemzetközi „felügyelet” mellett, 

rendszeres konzultációkkal, 

beszámolókkal folyik. 

 

A kutatásról érdemi szakmai vita azzal 

a szakemberrel folytatható, aki ismeri a 

számos hozzáférhető jelentést, 

tanulmányt, publikációt, és azokkal 

kapcsolatban tesz kritikai észrevételeket. 
(Ugyanis olyan releváns témakör nincs, amivel a 

kutatás ne foglalkozott volna.) 

A BAF kutatás során született jelentések egy része 



A legfontosabb földtani szempontok 

A kőzettest alakzata 

A befogadó réteg vastagságának és oldalirányú kiterjedésének is elegendően 

nagynak kell lenni ahhoz, hogy a tároló biztonsággal elhelyezhető legyen benne.  
 

Hidrogeológia 

Mivel a radioaktív anyagok kijutása vízáramlással valósulhat meg, a hidrogeológiai 

jellemzőknek olyanoknak kell lenniük, hogy megakadályozzák azt. Ezek a 

hidrogeológiai paraméterek: a kőzet porozitása és vízvezető képessége, valamint a 

hidraulikai gradiens. A víz áramlása történhet a kőzet pórusain keresztül vagy a 

törések-repedések mentén. 
 

Szerkezetföldtan, kőzetmechanika, földrengés-veszélyeztetettség 

A radioaktív hulladék tárolót olyan helyen kell megépíteni, ahol csekély a tektonikus 

és szeizmikus aktivitás. (A mélységi tárolók kevésbé érzékenyek a földrengésekre, 

mint a felszínközeliek.)  
 

Homogenitás 

Fontos, hogy az egyes mintákból levont következtetések általánosíthatók legyenek, 

továbbá az inhomogenitás az izolációs képességre hat, abban anizotrópiát 

eredményez. 



A megfelelő földtani környezet 

kiválasztásának lépései 

• az ország formációinak (egymástól 

megkülönböztethető kőzettestjeinek) az 

értékelése  
– (~ 400 formáció, országos screening 2000-ben) 

• javaslattétel (BIT 2000),  

• a kutatandó képződmény kiválasztása (RHK 2001) 

• fokozatos kutatás (2002-től) 

• minősítés 

• alkalmas minősítés esetén elfogadtatás 



Szűrés 3 

fázisban: 

 

az ország 

valamennyi 

formációjának  

értékelése 



A két szűrésen túljutott harminc képződmény részletes értékelésének a végeredménye 



 

(Erről még később szó esik.) 



A legfontosabb földtani szempontok 

A kőzettest alakzata 

A befogadó réteg vastagságának és oldalirányú kiterjedésének is elegendően 

nagynak kell lenni ahhoz, hogy a tároló biztonsággal elhelyezhető legyen 

benne.  
 

Hidrogeológia 

Mivel a radioaktív anyagok kijutása legvalószínűbben a vízáramlással 

valósulhat meg, a hidrogeológiai jellemzőknek olyanoknak kell lenniük, hogy 

megakadályozzák azt. Ezek a hidrogeológiai paraméterek: a kőzet porozitása 

és vízvezető képessége, valamint a hidraulikai gradiens. A víz áramlása 

történhet a kőzet pórusain keresztül vagy a repedések mentén. 
 

Szerkezetföldtan, kőzetmechanika, földrengés-veszélyeztetettség 

A radioaktívhulladék-tárolót olyan helyen kell megépíteni, ahol csekély a 

tektonikus és szeizmikus aktivitás. (A mélységi tárolók kevésbé érzékenyek a 

földrengésekre, mint a felszínközeliek.)  
 

Homogenitás 
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A legfontosabb földtani szempontok 

A kőzettest alakzata 

A befogadó réteg vastagságának és oldalirányú kiterjedésének is elegendően 

nagynak kell lenni ahhoz, hogy a tároló biztonsággal elhelyezhető legyen 

benne.  
 

Hidrogeológia 

Mivel a radioaktív anyagok kijutása legvalószínűbben a vízáramlással 

valósulhat meg, a hidrogeológiai jellemzőknek olyanoknak kell lenniük, hogy 

megakadályozzák azt. Ezek a hidrogeológiai paraméterek: a kőzet 

porozitása és vízvezető képessége, valamint a hidraulikai gradiens. A víz 

áramlása történhet a kőzet pórusain keresztül vagy a repedések mentén. 
 

Szerkezetföldtan, kőzetmechanika, földrengés-veszélyeztetettség 

A radioaktívhulladék-tárolót olyan helyen kell megépíteni, ahol csekély a 

tektonikus és szeizmikus aktivitás. (A mélységi tárolók kevésbé érzékenyek a 

földrengésekre, mint a felszínközeliek.)  
 

Homogenitás 
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A Bodai Agyagkő különböző kőzeteiből vett 60 db minta ásványos összetétele 

az albit-tartalomra rendezve 

albit 

kvarc 

dolomit illit-muszkovit 

klorit 
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Medenceperemi 

kifejlődés 

1 cm 

Típusos albitos, 

aleuritos agyagkő 

1 cm 



Törések menti vízáramlás 



 

- Hogyan lehetséges az, hogy az apró darabokra töredezett, kőzetrésekkel sűrűn átjárt kőzet 

mégis vízzáró? 
 

- Hogyan lehetséges, hogy az 1000 m mélyen kihajtott Alfa-vágatban az agyagkőből csak nagy 

nehezen lehetett pár dl vízmintát gyűjteni, miközben az uránércbánya homokkőben mélyült 

vágatainak repedéseiből ömlött a víz?  
 

- A töredezettség jelentősége a homogenitás és a földrengés-veszélyeztetettség szempontjából 

 

 



5 cm 



A Bodai Agyagkő üledékgyűjtőjének modellje 

255 millió 

éve 



A földtani idő 

A földtani idő és az emberi időszámítás nem vethető össze. 

 

A gyors földtani folyamatok százezer, de inkább millió évek 

alatt játszódnak le.  

 

A Föld története 4 600 millió év. A Mecseket magában foglaló 

terület utóbbi 260 millió évéről rendelkezünk részletes 

adatokkal, így a fél millió éves földtani prognózis lehetséges.  



A legfontosabb földtani szempontok 

A kőzettest alakzata 

A befogadó réteg vastagságának és oldalirányú kiterjedésének is elegendően 

nagynak kell lenni ahhoz, hogy a tároló biztonsággal elhelyezhető legyen 

benne.  
 

Hidrogeológia 

Mivel a radioaktív anyagok kijutása legvalószínűbben a vízáramlással 

valósulhat meg, a hidrogeológiai jellemzőknek olyanoknak kell lenniük, hogy 

megakadályozzák azt. Ezek a hidrogeológiai paraméterek: a kőzet porozitása 

és vízvezető képessége, valamint a hidraulikai gradiens. A víz áramlása 

történhet a kőzet pórusain keresztül vagy a repedések mentén. 
 

Szerkezetföldtan, kőzetmechanika, földrengés-veszélyeztetettség 

A radioaktívhulladék-tárolót olyan helyen kell megépíteni, ahol csekély a 

tektonikus és szeizmikus aktivitás. (A mélységi tárolók kevésbé érzékenyek a 

földrengésekre, mint a felszínközeliek.)  
 

Homogenitás 



 

 
0,95 cm/év 

2,15 cm/év 

4,65 cm/év 

Az Afrikai-lemez évente 1,2 cm-rel kerül közelebb  

az Európai-lemezhez. A terület szerkezeti mozgásait 

ez generálja. 

600 ezer év alatt ez 720 m. Ez a Dinaridákban okoz 

feltolódásokat, mentesítve a Kárpát-medencét. 

(Az Afrikai-lemez mozgása lassú. Gyors mozgásra példa a Fülöp-szigeteki 20 cm/év) 



A földrengési centrumok 

 



 

3,0-3,9 nagyon gyenge általában érzékelhető, károkat még nem okoz évente 49 000 



A Kárpát-medencei földrengések száma évenként 

 



 

A Nyugat-Mecsek szerkezetföldtani térképe a tektonikai szempontból tanulmányozott feltárások 

számával és a neogén szerkezeti adatok sztereogramjaival (Konrád & Sebe 2010) 
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A legfontosabb földtani szempontok 

A kőzettest alakzata 

A befogadó réteg vastagságának és oldalirányú kiterjedésének is elegendően 

nagynak kell lenni ahhoz, hogy a tároló biztonsággal elhelyezhető legyen benne.  
 

Hidrogeológia 

Mivel a radioaktív anyagok kijutása legvalószínűbben a vízáramlással valósulhat 

meg, a hidrogeológiai jellemzőknek olyanoknak kell lenniük, hogy 

megakadályozzák azt. Ezek a hidrogeológiai paraméterek: a kőzet porozitása és 

vízvezető képessége, valamint a hidraulikai gradiens. A víz áramlása történhet a 

kőzet pórusain keresztül vagy a repedések mentén. 
 

Szerkezeti földtan, kőzetmechanika, földrengés-veszélyeztetettség 

A radioaktívhulladék-tárolót olyan helyen kell megépíteni, ahol csekély a tektonikus 

és szeizmikus aktivitás. (A mélységi tárolók kevésbé érzékenyek a földrengésekre, 

mint a felszínközeliek.)  
 

Homogenitás 

Fontos, hogy az egyes mintákból levont következtetések általánosíthatók legyenek, 

továbbá az inhomogenitás az izolációs képességre hat, abban anizotrópiát 

eredményez. 
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Dolomit- és aleurolit-betelepülések, 

dolomitkonkréciós rétegek, életnyomok 
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Homogenitás 

1 mm 



Kell-e még kutatni, ha a BAF minden 

tulajdonsága alkalmasnak látszik? 

• Tovább kell pontosítani a kőzettest tektonikus határfelületeit és 

értékelni azok vízföldtani szerepét 

 

• Pontosítani kell a terület emelkedésének a sebességét és elemezni 

annak szerkezetföldtani-kőzetmechanikai hatásait 

 

• További fúrások segítségével ki kell jelölni a földalatti kutatólabor 

helyét és mélységét, 

 

• ahol in situ, azaz helyben elvégzett mérésekkel kell meggyőződni a 

kőzet alkalmasságáról. 



Köszönöm a figyelmet! 


