
A ROVATVEZETŐ MEGJEGYZÉSE
Rovatunkban rendhagyó módon a Nemzetközi Atom energia Ügynökség W A T R P  szakértői csoportjának sajtóközlemé
nyét jelentetjük meg. A z  itt közöltek az ország kiemelkedő fontosságú fö ldtani kutatását véleményezik és azok jo g i 
vonatkozással is bírnak.

A MAGYARORSZÁGI KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSI 
RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ HELYSZÍNÉNEK 

KIVÁLASZTÁSÁVAL ÉS KUTATÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS MUNKA WATRP FELÜLVIZSGÁLATA

A  WATRP CSOPORT SAJTÓKÖZLEMÉNYE 1999. november 23-86.

A z  Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 1999. má
jusában felkérte a bécsi székhelyű Nemzetközi Atom
energia Ügynökséget (NAÜ), hogy az Ügynökség hul
ladékkezelés értékelési és technikai felülvizsgálati 
programjának (Waste Management Assessment and 
Technical Review - WATRP) keretében szervezze meg a 
magyarországi kis és közepes aktivitású radioaktív hul
ladéktároló telephelyének kiválasztásával és alkalmas
ságával kapcsolatos kutatások nemzetközi szakértői 
felülvizsgálatát. A felkérés fő célkitűzése annak a terület 
szűrési folyamatnak és a hozzá kapcsolódó hatósági sza
bályozási keretnek a felülvizsgálata volt, amely a kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló telephe
lyéül az üveghutai terület kiválasztására vezetett. A fe
lülvizsgálat kiterjedt a javasolt helyszínen folytatott tu
dományos kutatásokra is, annak megállapítására, hogy a 
kutatások módja megfelelt-e a nemzetközi követelmé
nyeknek és irányelveknek, valamint a jó tudományos és 
mérnöki gyakorlatnak.

A NAÜ elfogadta a magyar felkérést, és nemzetközi 
szakértői csoportot szervezett.

A csoport tagjai: Per-Eric Ahlström (elnök) Svédor
szágból, Douglas Metcalfe Kanadából, Dr. Erling Stran
den Norvégiából, Dr. Horst Schneider professzor Né
metországból, Dr. Charles Fairhurst az Egyesült Álla
mokból, valamint Dr. Michael Bell (tudományos titkár) 
és Dr. Ernst Warnecke a NAÜ-től. A felülvizsgálati cso
port tagjai munkájuk során saját véleményüket fogal
mazták meg, és ez nem feltétlenül tükrözi kormányaik, 
illetve a NAÜ véleményét.

A felülvizsgálati csoport nagyra értékelte az írott do
kumentumok rendelkezésre bocsátását, a tárgyalások 
során a magyar szakértőkkel, köztük a telephellyel kap
csolatban fenntartásaikat kifejező szakértőkkel folyta
tott nyílt információcserét, valamint az üveghutai hely
színi látogatást. A magyar telephely kutatás felülvizs
gálatához szükséges dokumentumok angol nyelven 
álltak a felülvizsgálati csoport rendelkezésére.

A csoport úgy ítéli meg, hogy:

> A folyamat, amely az üveghutai telephely kiválasz
tásához vezetett, ésszerű volt, és megfelelően figye
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lembe vette Magyarország geológiai adottságait, vala
mint a társadalmi elfogadottság szempontjait.
> Az üveghutai telephely potenciálisan alkalmas arra, 
hogy ott biztonságos tároló épüljön az atomerőmű üze
meléséből és végső leszereléséből származó kis és kö
zepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére. 
Mindazonáltal a telephely jellemzését és a tároló ter
vezését folytatni kell.
> Annak valószínűsége, hogy földrengések következté
ben fellépő káros hatások a tervezett tároló bizton
ságát befolyásolják, nagyon kicsi.
> A helyi lakosság képviselőivel (Társadalmi Ellenőrző 
és Tájékoztató Társulás) való találkozás alapján látszik, 
hogy egy hatékony és nyílt kommunikációs program 
működik.

A csoport az alábbiakat javasolja:

> A vonatkozó miniszteri rendeletben tükröződő 
magyar engedélyezési előírások - különösen a geoló
giai követelmények tekintetében - a nemzetközi köve
telményekkel és irányelvekkel való összehasonlításban 
nagyon előíró jellegűek. E téren a rendelet nagyobb 
rugalmasságát javasoljuk, mely hangsúlyozza, hogy a 
teljes rendszer biztonságát a mérnöki és természetes 
gátak együttesére alapozva kell elérni.
> Bizonyos mértékű tisztázásra szorul a tervezési kon
cepció, és a tervezésnél alkalmazott mérnöki gátak 
rendszere. A biztonságot a mérnöki és természetes 
gátak együttesének kell szolgáltatnia.
> A csoport rendelkezésére bocsátott biztonsági elem
zések korai, korlátozott geológiai kutatási eredmé
nyekre épültek. Szükség van egy átfogó biztonsági 
elemzésre, mely figyelembe veszi a rendelkezésre álló 
telephelyi és elvi tervezési ismereteket, valamint a le
hetséges eseménysorok szélesebb spektrumát. A telep
hely jellemzés folytatásának alapját az átfogó bizton
sági elemzés kell képezze, amelyet célszerű legalább 
részben elkészíteni, mielőtt az ügy a Parlament elé kerül.
> Az eddigi biztonsági elemzések a tároló hosszú távú 
viselkedésére koncentráltak. Ahogy a tervezési elkép
zelések fejlődnek, szükség lesz a dolgozók és a lakosság 
potenciális sugárterhelésének, valamint a hagyomá
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nyos bányabiztonság szempontjainak az üzemeltetés 
szakaszára vonatkozó részletesebb figyelembe vételére is.

A felülvizsgálati csoport további részletes jelentésé
ben részletesebb megállapításokat, véleményeket, va
lamint a további munkákra vonatkozó javaslatokat fog 
megfogalmazni, melyet a NAÜ 2000. januárjában fog az 
OAH részére megküldeni.

A NAÜ a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos 
programok, tervek és létesítmények felülvizsgálatát a 
WATRP szolgálat keretében a tagországok kérésére végzi.

Ilyen felülvizsgálatokra sor került már Svédországban, 
az Egyesült Királyságban, a Koreai Köztársaságban, Fin
nországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, 
Franciaországban és az Amerikai Egyesült Államokban.

További információkért kérjük forduljon az alábbi 
személyekhez:

Dr. Rónaky József, főigazgató, Országos Atomener
gia Hivatal (tel: 36 1 3550419)

Czoch Árpádné dr., főosztályvezető, Országos Atom
energia Hivatal (tel: 36 1 3559764)

A MAGTAR HAAVAS/ATI Hl TATAI (MBH) 
KÖ/I I MI YVI /Alii TERÜLETEK KIJELÖLÉSÉRŐL

Szakmánk szempontjából nagyon nagy jelentőségű köz- mában (1999- október 14.). A közlemény teljes szövege: 
lemény jelent meg a Magyar Bányászati Hivatal hivatalos 
lapjában, a BÁNYÁSZATI KÖZLÖNY VII. évfolyam 3. szá-

2040/1999. (Bá. К. 3.) MBH
A Magyar Bányászati Hivatal elnöke a bányászatról szóló 1993- évi XLVIII. Tv. 50. § (5 ) bekezdése és a 

203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet 37- § (7 ) bekezdése alapján a zárt területek felülvizsgálatával és kijelölésével 
kapcsolatban - figyelembe véve a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményét -  az alábbi közleményt adja ki:

1. A zárt területek zárt minősítését az ország egész területén és minden ásványi nyersanyagra vonatkozóan 
egységesen megszünteti.

2. A korábban szerzett bányászati jogokat és megkötött koncessziós szerződéseket a zárt minősítés megszün
tetése nem érinti.

Jelen közlemény a közzététel napján lép hatályba.

Magyar Bányászati Hivatal

JOGI TALLÓZÓ

DR. UDRÁNSZKY Kornélia

Hatályba lépett 1999. október 15-én a 29/1999. 
(X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről (MK 88. szám)

A 126/1999. (VIII.13.) Korm. rendeletet módosított 
az országos településrendezési és építési köve
telményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet (MK 71. szám)
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A 148/1999- (X.13.) Korm. rendelet kihidette az or
szághatáron átterjedő környezeti hatások vizs
gálatáról szóló egyezményt (MK 90. szám)
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