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Feladat 
 Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a 
feladatokat: 

  
◦ A radioaktív hulladék végleges elhelyezése, valamint a kiégett 

üzemanyag átmeneti tárolása 
 

◦ A radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésére 
vonatkozó nemzeti program kidolgozása 
 

◦ Nukleáris létesítmények leszerelése, továbbá a 
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 
 

◦ Az érintett lakossággal való együtt űködés 
  



Szabályozás és költségvetés 
 Pénzügyi forrás: Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap (KNPA) 

  

 Alapkezelő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
  

 Befizetők: a hulladékter elők (a legnagyobb 
efizető az ato erő ű  

  



Nukleáris technológia békés célú alkalmazása 
  

 
Egészségügy , kutatás, ipar, 

mezőgazdaság 

Villamosenergia-termelés 

Ato erő űvek 

Kutatóreaktorok 

Intézményi alkalmazás 
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Mi de  ország felelős a saját hulladékaik bizto ságos kezeléséért és végleges 
elhelyezéséért. 

Maradék anyagok  keletkezése elkerülhetetlen 
Cél: Újrahasznosítás, hulladék mennyiség minimalizálás A hulladékok egy része radioaktív 



Külö böző hulladékfajták – Külö böző egoldások 

Kis és közepes aktivitású hulladék 



Működő kis és közepes aktivitású hulladék-tárolók 

Felszíni vagy felszín közeli tárolók 

Geologiai tárolók 

Ezeiza, Argentina Vaalputs, Dél-Afrika 

Wolsong, Korea WIPP, USA 

Richland,  USA Rokkasho, Japán 

EL-Cabril  Spanyolo. 

SFR, Svédo.  

Bátaapáti  Loviisa, Finno.  

Mochovce, Szlovákia  

Morsleben, Németo. 

Ce tre de l’Aube  
Franciao.  

Kína 



Az igazi kihívás világszerte továbbra is 
az elhasz ált ukleáris fűtőa yagok 
végleges biztonságos elhelyezése. 

 
Mit lehet, mit érdemes tenni a nagy 

aktivítású maradékanyagokkal? 



Átmeneti tárolás ? 

Rövid idejű  (5-10 év) tárolás szükséges 

Hosszabb idejű (10-50 év) tárolás lehetséges 
(kis mennyiségek, idő kell a végleges megoldásig) 



Nagyo  hosszú idejű tárolás, mint végleges megoldás ? 

Örökös társadalmi ellenőrzés? 



EU irá yelv : ”Műszaki sze po t ól széles kör e  elfogadott, hogy a agy aktivitású 
hulladékok és a hulladék ak i ősülő kiégett fűtőele ek kezelésé ek végpo tjaké t a 

mélységi geológiai elhelyezés a legbiztonságosabb és legfenntarthatóbb egoldás.” 



1950            1960        1970       1980           2000        2020       2040         2060 

 FONTOS NEMZETI 
DÖNTÉSEK 

 NAH tárolók    
üzemkezdete 

Svédország (2020) 
Finnország (2020) 

Franciaország (2025) 
  

   Első tárolók lezárása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első felszín alatti 
kutatólaborok 

technológia fejlesztések 

Történelmi áttekintés 

1957: 

Az Amerikai Tudományos Akadémia  
az atomreaktorokból  származó NAH 
végleges elszigetelésére mély 
geológiai elhelyezést javasol. 



A rendszer áttekintése 

Hosszú élettartamú 
hulladék átmeneti 
tárolása 

Kiégett 
fűtőele ek 
átmeneti 
tárolása 

Kiégett 
fűtőele ek 
végső 
elhelyezése 

Működési, 
leszerelési kis 

és közepes 

aktivitású 

radioaktív 

hulladék végső 
elhelyezése 
 

Működési, 
leszerelési  

nagy aktivitású 

hulladék végső 
elhelyezése 
 

Kiégett fűtőele ek  
végső elhelyezése 

Hosszú  
élettartamú  
hulladék  végleges  
elhelyezése 

Intézményi kis és  
közepes aktivitású 
radioaktív hulladék 
végső elhelyezése 





Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 



Radioaktív Hulladék Feldolgozó 
és Tároló 

•Felszín közeli, végleges tároló 

•1977-től üze el 

•I téz é yi eredetű kis és  

     közepes aktivitású hulladék  

•Kapacitása: 5040 m3  

•Medencés és sőkutas tárolás 

•Jele leg zajlik egy korszerűsítést 
ered é yező izto ság övelő-
program 

  



Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 



Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 

•Felszín alatti végleges tároló 

•Ato erő űvi eredetű kis és közepes 
aktivitású hulladék  

 

 K1 KAMRA 
• 9hordó/monolitblokk 

• 2017-ben megtelt: 537 monolitblokk 

 

 



Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 
 

 K2 KAMRA 
• Új elhelyezési kocepció 

• Kompakt hulladékcsomagok 

• Kialakítás megtörtént 

• Üzemeltetés: 2018-tól 

  

Az eddigi 19% helyett közel 
50% lesz a radioaktív 
hulladék által elfoglalt 
térfogat. 



Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 



Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 
•A tároló az Ato erő ű e  
keletkező kiégett fűtőele ek 
átmeneti tárolására szolgál 

•1997-től üze el, az RHK Kft. -
tól vette át a létesítményt 

•Moduláris rendszerben, folyamatos 
ővítés 

•Új modul 2017-ben készült el: 21-
24. sz. kamra 

• Kapacitás: 11 416 kazetta 

  



A kazetták hűtése 



Kutatási program a nagy aktivitású 
radioaktív hulladékok elhelyezésére 



Nyugat-mecseki kutatás 
•Telephely-kutatások zajlottak az 1990-es években, majd 2003-2005 között 

•Az új program 2013-ban indult a Nyugat-Mecsekben, melynek célja a 
lehetséges terület szűkítése  

•A tervezett tároló befogadó kőzete a BAF  

•Célunk meghatározni, hogy az agyagkő alkalmas-e a nagy aktivitású hulladékok 
befogadására 

•A kutató-árok létesítése és az eredményeinek feldolgozása megtörtént 

•2017-ben egy kutatófúrást mélyítettünk ki (1030 m) 

•Tervek szerint 2018-ban újabb fúrás  



Kutatási terület 



Társadalmi kapcsolatok 
•Társaságunk projektjeit zavartalan társadalmi környezetben 
hajtja végre:  
o Négy elle őrző, i for á iós társulás, tö  i t 6.  e er 

•Lakossági tájékoztatás:  
o Paksi bemutatóterem 

o Bátaapáti Látogatóközpont 

• Közvélemény-kutatás kétévente 

• Lakossági rendezvények 

• Iskolaprogram 

• Kiadványok 

  



 Köszönöm a figyelmet! 


