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BÁTAAPÁTI NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ 

ÜZEMLÁTOGATÁS 

2017.10.05. 

 

2017. október 5-én az Energetikai Szakkollégium Jubileumi Félévének második 

üzemlátogatása során a Radioaktív  Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. által 

fenntartott Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba juthattunk el. Az 

üzemlátogatás részeként megtekinthettük a nemrég felújított felszíni látogatóközpontot, a 

technológiai épületet, valamint a – már betelt – felszín alatti tárolókamrát. A program 

reggeltől késő délutánig tartott, az üzemlátogatás 2,5 órás volt. 

1.) LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS ELŐADÁS 

A látogatóközpont egy elő-, és egy nagyteremből áll, mindkettőben modern, interaktív  

táblák segítségével lehet megismerkedni a telephellyel. A nagy teremben 

idegenvezetőnk érdekes előadást tartott nekünk nem csak a bátaapáti tárolóról, de az 

ország többi részén folyó projektekről is. Ezt követően a várost, valamint a 

Radioaktívhulladék-tárolót bemutató v ideót tekintettünk meg. 

A bátaapáti tárolót üzemeltető RHK Kft. több projektet is folytat az ország különböző 

területein, melyek a radioaktív  hulladékok ideiglenes vagy végleges elhelyezésére 

irányulnak. 

  



 

Energetikai Szakkollégium | eszk.org 

 

 
 

 

2 

 

1.1) A RADIOAKTÍV HULLADÉK FELDOLGOZÓ ÉS TÁROLÓ (RHFT) 

A püspökszilágyi RHFT létesítmény a nem atomerőművi eredetű kis- és közepes aktiv itású 

hulladékok elhelyezésére szolgál. I lyen hulladéknak számítanak az országszerte termelődő 

kórházi, laboratóriumi, valamint ipari hulladékok, és ide soroljuk a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktorának hulladékait is. 

A kezdetekben a különböző kis- és közepes aktivitású hulladékokat, melyek körülbelül 300-

600 év ig maradnak aktívak, szelektálás nélkül zsákokba tették, majd betonmedencékbe 

dobálták. Ezen régi hulladékokat ma is folyamatosan termelik ki, hogy újabb, modernebb 

technológiával újra eltárolhassák a püspökszilágyi telephelyen. A kitermelés során nagy 

problémát jelent, hogy nincs mód annak kiderítésére, hogy pontosan mit termelnek ki, 

amíg azt felszínre nem hozzák, csak az aktiv itás szintjét tudják mérni.  

A létesítményben a szilárd hulladékokat magas nyomású préssel összetömörítik, hordókba 

rakják, majd betonmedencében tárolják el. A folyékony hulladékoknál előbb szükség van 

a cementtel való szilárdításra, azokat eltárolni csak ez után lehetséges. A telephelyen 

folyamatosan folynak a korszerűsítő munkálatok, legutóbb a betonmedencét ásták körül, 

valamint erősítették meg alulról, hogy elkerüljék a beton öregedése miatti szivárgásokat. 

1.2.) A KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA (KKÁT) 

A paksi KKÁT a Paksi Atomerőmű kiégett kazettáinak ideiglenes elhelyezésére szolgáló 

létesítmény. A kiégett fűtőelemek a nagy aktiv itású radioaktív  hulladékok csoportjába 

tartoznak, melyek a kis- és közepes aktiv itású hulladékoknál jóval több ideig maradnak 

aktívak, így végleges elhelyezésük napjaink egyik legégetőbb kutatási területét jelenti. Az 

átmeneti tárolóban a fűtőelemeket körülbelül 50 év ig tudjuk eltárolni, mely idő alatt 

jelentősen lecsökken az általuk termelt hő, és a kibocsátott sugárzás. 

Az átmeneti tároló fűtőelemeit két módon lehet kezelni: 

1. A (részben) zárt fűtőelem ciklus során a kiégett fűtőelemeket reprocesszálják, azaz 

újra feldolgozzák plutónium, valamint urán kinyerése céljából. 

2. A nyitott fűtőelem ciklus során a fűtőelemeket reprocesszálás nélkül, közvetlenül 

helyezik el földalatti tárolókban. 
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Fontos azonban megjegyezni, hogy az üzemanyagok kiégése után mindig szükség van az 

átmeneti tárolóban való (akár röv id idejű) pihentetésre. 

1.3.) A NYUGAT-MECSEKI KUTATÓBÁZIS 

A nagy aktiv itású hulladékokat korábban reprocesszálás céljából Oroszországba 

szállították, azonban ott is megjelent az elhelyezés, a végső eltárolhatóság problémája. A 

külföldre való exportálás megszűnésével itthon is módot kellett találni ezen anyagok 

biztonságos elhelyezésére. A szakmában általános az egyetértés azzal kapcsolatban, 

hogy a nagy aktiv itású radioaktív  hulladékok elhelyezésére csak mélységi geológiai 

tárolók kialakításával van lehetőség. 

Az országban kutatások kezdődtek olyan területek átv izsgálásával, melyek megfelelőek 

lehetnek a nagy aktiv itású hulladékok eltárolására, végül a kutatás eredményeként a 

Nyugat-Mecsekben folytattak, illetve folytatnak ma is v izsgálatokat. A kutatáshoz a 

természet által támasztott példákat használják fel, például az oklói természetes reaktorok, 

vagy a sós tengerből szinte érintetlenül előkerült rézágyúk esetét. Jelenleg a kialakított 

kutatóállomáson a Bodai Agyagkő Formáció alapjául szolgáló agyagkövet v izsgálják. 

Ezen anyag nagy ellenálló képességéről ismert, így felkeltette érdeklődését nemcsak a 

magyar, de francia kutatóknak is. A társaság által elvégzett fúrások által nyert 

információkból kiderült, hogy a Bodai Agyagkő egy igen jó v ízzáró képességgel 

rendelkező anyag, s eddig semmi nem mutatott annak irányába, hogy ne lenne alkalmas 

a hulladékok tárolására.  

Amennyiben a kutatások sikerrel zárulnak, úgy tervezik egy földalatti kutatóbázis kiépítését 

is, ahol további v izsgálatok vehetik kezdetüket. A tervek szerint a tároló építése a 2060-as 

évek közepén lesz megvalósítható. 
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1.4.) NEMZETI RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓ (NRHT)  

A bátaapáti telephely a Paksi Atomerőműből érkező kis- és közepes aktiv itású hulladékok 

végleges tárolására szolgál. A telephelyen található technológiai épület 3000 hordónyi 

radioaktív  hulladék befogadására alkalmas, melyek bebetonozás után a földalatti 

végleges tárolókamrában kerülnek elhelyezésre. 

A hulladékok hordókba való elhelyezése még az erőműnél megvalósul, ahol a 

püspökszilágyi telephelyhez hasonlóan a folyékony hulladékok előbb szilárdításra kerülnek. 

A hordókat felcímkézik, így jelezve az általuk tárolt hulladék aktiv itási szintjét. Ellenőrzés 

után speciális szállítóautók gondoskodnak a megfelelő szállításról, s a bátaapáti 

telephelyre v iszik a rakományt, melyet ellenőrzést követően a technológiai épületben 

pakolnak le. Ezek után sor kerül a hordók bebetonozására. A pihenési idő letelte utána 

betonkonténereket a földalatti tárolókamrához szállítják, ahol egymásra rakva tárolják el 

őket. 

Az NRHT eddig használt tárolókamrájában idén elhelyezték az utolsó odaszánt konténert is, 

így a jövőben az újonnan kirobbantott tárolókamra kerül kihasználásra, melyben a már 

eddigitől eltérő, újabb módszerekkel elzárt hulladékok kerülnek majd elhelyezésre. 
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1.5.) LAKOSSÁGI KAPCSOLATOK 

A vállalat tagjai mindezek mellett fontosnak tartják a lakossággal való folyamatos 

kommunikációt, az információk megosztását. Céljuk megismertetni a radioaktív 

hulladékok tárolását, hogy a lakosság ne félelemmel tekintsen a tárolók létezésére. A 

Mecsekben található kutatóállomást környező falvakba rendszeresen ellátogatnak, s a 

felnőtteknek szóló előadásokon, meghallgatásokon kívül különböző játékokkal, quizekkel 

kedveskednek a gyerekeknek is, hogy az információkat hallgatva, a tárolókkal és 

radioaktív  hulladékokkal kapcsolatos tudás birtokában nőhessenek fel. 

2.) TECHNOLÓGIAI ÉPÜLET 

A látogatóközpont után a technológiai épület felé vettük az irányt, mely többek  között a 

radioaktív hulladékokat tároló hordók ideiglenes elhelyezésére szolgál, illetve itt végzik el a 

hordók ellenőrzését, valamint betonkonténerekbe való elzárását is. 

A hordókat szállító, speciális jelzéssel ellátott autók ellenőrzés után a technológiai épület 

üzemcsarnokába állnak be. Kirakodást követően a hordók vagy ideiglenes eltárolásra 

kerülnek, vagy pedig bebetonozás (és az adott pihenési idő letelte) után elhelyezik őket a 

földalatti tárolókamrában. A bebetonozás során egy konténerbe 9 darab hordó kerül, 

melyek között fennmaradó helyet a fedőlapon keresztül töltik fel inaktív  betonnal. 

A technológiai épületben ideiglenesen tárolt hordók elhelyezkedési sorrendje adott, 

számításba veszik a hordók aktiv itási szintjét, melyet a hordókra ragasztott matricák 

jeleznek. Az aktiv itás szintje alapján három kategóriát különböztetnek meg, de a címkén 

feltüntetik például a hordókban található radioaktív  izotópokat is. 

Fontos megjegyezni, hogy a biztonságos munka érdekében a telep minden pontján 

telepítettek detektorokat, melyek mSv/h-ban jelzik a sugárzási dózist, vagyis hogy egy 

ember egy óra alatt mekkora sugárterhelést szenvedhet el. A technológiai épület 

tárolóhelyének több pontján is találkozhatunk ilyen detektorokkal, azonban a hordóktól 

pár métert távolodva a dózis körülbelül megegyezik az általánosan kint kapható, a 

kozmikus háttérsugárzásból eredő dózissal. 
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3.) FÖLDALATTI TÁROLÓKAMRA 

A technológiai épület körbejárása után a földalatti tárolókamrát is lehetőségünk volt 

meglátogatni. A kamrához a két párhuzamos lejtősakna egyikét használva jutottunk le, 

melyek körülbelül 1700 méter hosszan, -10 % dőléssel vezetnek a föld alá. Az lejtősaknákat 

250 méterenként összekötő alagutak biztosítják a menekülési lehetőséget. Mind az 

alagutakat, mind pedig a tárolókamrát robbantással alakították ki. 

Elsőként a már betelt tárolókamrát tekintettük meg, mely közel 510 db betonkonténer 

befogadására volt alkalmas, ami körülbelül 4600 db radioaktív  hulladékot tartalmazó 

hordó végleges eltárolását jelenti. A körülbelül 90 m hosszú és 250 m magas aknában a 

betontömböket szinte centiméter pontosan helyezték egymásra, így kihasználva a 

maximális tárolókapacitást. 

Nemrég megtörtént az újabb konténerek befogadására alkalmas következő tárolóhely 

kirobbantása is, melyet azonban csak távolról tekinthettünk meg – egyelőre a belépés 

szigorúan tilos. Az új aknába a tervek szerint nem vasbeton, hanem fémkonténereket 

fognak elhelyezni, melyek 4 hordó tárolására alkalmasak egyenként, azonban a hordók 

közti üres helyet a folyékony radioaktív  hulladékból képzett aktív  cementpéppel töltenék 

ki. A tárolókamrában ezen konténerek számára vasbeton kemencét alakítanak ki, így 

biztosítva a maximális biztonságot. 

Az üzemlátogatás nagyon érdekes és élménydús volt, rengeteget tanulhattunk mind a k is- 

és közepes, mind a nagy aktiv itású hulladékok tárolásáról, illetve arra való előkészítésükről. 

Az idegenvezetők szívesen meséltek további érdekességeket, történeteket a 

telephelyekkel, illetve a hulladékokkal kapcsolatban, s így nem csak szakmai, műszaki, de 

társadalmi oldalról is megismerhettük a különböző projekteket, azok fontosságát és 

létjogosultságát. Összességében a rengeteg szakmai tapasztalat mellett érdekes 

információkkal gazdagodtunk nemcsak a létesítmények múltját, de a hazai radioaktív  

hulladékok kezelésével kapcsolatos jövőt tekintve is. 

Antók Csenge Zsuzsanna 

Az Energetikai Szakkollégium tagja 

 


