
Bevezetés

A valószínűségi földrengés-kockázati értékelés statisz-
tikus feltételeket követ, amelyeket számos nemzeti építke-
zési előírásban és nemzetközi ajánlásban (pl. Eurocode–8,
IAEA 1972) fogadtak el. A földrengés-kockázati számítás
realitása a bemeneti adatoktól függ, így szükség van az
utóbbiak értékelésére mind statisztikai megközelítéssel,
mind szakértői becslésekkel. A bemeneti adatok meg-
határozására gyakran használt statisztikai módszerek
lehetővé teszik, hogy meghatározzuk az adatok közép-
értékét és standard szórását. Cikkünkben a bemeneti ada-
tok standard szórását olyannak vettük, hogy azok mértékül
szolgáljanak a kockázati értékek 90%-os valószínűségé-
nek megítéléséhez.

A földrengéskockázat meghatározásához fölhasznált
alábbi bemeneti adatok szükségesek (CORNELL 1968): 

1. egy forrásterület szeizmikus hatása visszatérési grafi-
konok formájában kifejezve, 

2. a minden egyes forrásterületre meghatározott maxi-
mális várható földrengés és

3. a szeizmikus hullámok makroszeizmikus intenzitá-
sokban megadott csillapodási viszonyai, illetve talajgyor-
sulásai.

Ezután a Pfrkoc feltételezett valószínűségét az alábbi for-
mában fejeztük ki: 

Pfrkoc = Phatás × Pmax-fr × Pcsill . (1)

Feltételezzük, hogy a kockázati számítás bemeneti ada-
tai normális eloszlásúak, vagyis mindegyikre meghatá-
rozható a középérték és a standard szórás (σ). A σ standard
szórás az értékek csoportosulását adja az adathalmaz közép-
értéke körül. A „középérték ± σ” intervallum az értékek
68,3%-át foglalja magában, a „középérték ± 2σ” interval-
lum 95,7%-ukat stb. Ha csak egyoldali eloszlási szinteket
tanulmányozunk, pl. a maximumok oldalát (amelynek neve
biztonságiküszöb-oldal), a „középérték ± σ” intervallum
már az események 84,1%-át foglalja magában, ami vala-
mennyi értéket jelenti a legkisebbtől a „középérték ± σ”
értékig. Hasonlóképpen a „középérték ± 2σ” intervallum
97,7%-ot jelent stb. A Phatás, Pmax-fr és Pcsill meghatározásában
a standard eltérés eme koncepcióját alkalmaztuk annak ér-
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Összefoglalás

A tanulmány a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának a radioaktívhulladékelhelyezés jelenlegi mérnöki gyakorlatával kap-
csolatos valószínűségi értékelési problémáját érinti. 400 km távolságig terjedő földrengés-katalógust készítettünk, s a földtani és geofizikai
anyagok alapján szeizmikus forrásterületeket jelöltünk ki. Minden forrásterületre értékeltük a szeizmikus bemeneti adatokat (aktivitás, maximális
földrengés) és a szeizmikus hullámok regionális csillapodási törvényszerűségeit, majd földrengés-kockázati értékeket számítottunk a megkövetelt
600 éves visszatérési időre. Alkalmazott módszerünk kiterjeszti a SCHENK (1983; SCHENK et al. 1997, 2000) által korábban kidolgozott
műveleteket és a bemeneti adatok szabványosítását. A tanulmányban négyféle kockázati modellt számítottunk, hogy reális földrengéskockázatot
kapjunk a felszínre és 250 m-es mélységre. Az eredményeket az érvényes biztonsági előírások szemszögéből mutatjuk be és tárgyaljuk, s ezzel iga-
zoljuk, hogy a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely alkalmas radioaktív hulladékok felszín alatti elhelyezésére. 



dekében, hogy garantáljuk a kockázati számítás bizton-
ságiküszöb-oldali megközelítéséhez szükséges Pfrkoc = 0,9
szintű feltételezett valószínűséget. Ilyen feltételek mellett a
Phatás, Pmax-fr és Pcsill valószínűségek egyedi becslései csak a
0,9–1,0 intervallumba eshetnek. Ha például a bemeneti ada-
tok egyik valószínűsége 0,9, a másik kettőé már csak 1,0 le-
het. 

Földrengés-kockázati bemeneti adatok 
a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyre

Szeizmikus forrásterületek

A földrengéskockázat értékeléséhez általában 200 km-es
sugarat szoktak felvenni. A Bátaapáti (Üveghutai)-telep-
helyen egy igen hosszú működési idejű objektumot, radio-
aktív hulladékok felszín alatti tárolóját tervezik. Ezért úgy
döntöttünk, hogy ezt a szokásos sugarat 300-400 km-re
növeljük annak érdekében, hogy figyelembe vegyünk min-
den kifejezetten szeizmoaktív övet és jobban korreláljuk a
földtani és geofizikai térképeken látható szerkezeteket a
földrengésekkel. 

A 200 km távolságig előforduló földrengésekre az illető
országok szeizmológusai által készített katalógusokat hasz-
náltuk fel: Boszniára és Hercegovinára CVIJANOVIĆ (1981),
Horvátországra CVIJANOVIĆ (1981) és HERÁK (1995),
Magyarországra ZSÍROS et al. (1988) és MÓNUS et al. (2002),
Romániára ONCESCU et al. (1999), Szerbiára CVIJANOVIĆ

(1981), Szlovákiára LABÁK, BROUČEK (1995), valamint Szlo-
véniára RIBARIĆ (1982) és ŽIVČIĆ (1993) munkáját. 300-400
km távolságig az Ausztriára DRIMMEL, FIEGWEIL (1995),
Csehországra SCHENKOVÁ et al. (2000), Olaszországra az
OGS (1987) és POSTPISCHL (1985), továbbá Lengyelország-
ra GUTERCH (1995) katalógusának megfelelő részét használ-
tuk fel. Ily módon a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely föld-
rengés-katalógusa tartalmazza a nemzetközi és regionális
katalógusok (SHEBALIN et al. 1974 és SCHENKOVÁ, KÁRNÍK

1993) adatait is. 
Az országhatárokhoz közeli földrengések adatait a fenti

katalógusok alapján tisztáztuk. Miután összeállítottuk a Bá-
taapáti (Üveghutai)-telephely földrengés-katalógusának
munkaállományát, amely valamennyi katalógus összeol-
vasztásával és az ismétlődő események kiszűrésével készült,
paramétereit a több ország területét lefedő nemzetközi kata-
lógusok alapján ellenőriztük, majd végül homogenizáltuk.

Mielőtt kijelöltük volna a forrásterületeket, a kijelölés
fizikai alapját elemeztük. Nyilvánvaló volt, hogy az ún.
„szeizmológiai” és „földrengés-mérnöki” stratégiák között
optimális egyensúlyt kell teremtenünk.

A szeizmológiai stratégia arra irányuló törekvés, hogy
kapcsolatot találjunk forrásterület és szeizmogén öv között.
Szeizmogén öv alatt általában egy olyan szerkezeti elemet
értenek, amely gyakorlatilag azonos típusú földrengéseket
vált ki igen hasonló fészekmechanizmusokkal. Azonban
senki nem lehet biztos abban, hogy az ily módon kijelölt
szeizmogén övek valóban képviselik a vizsgált terület vala-

mennyi lehetséges övét, még akkor sem, ha azonosításukhoz
valamennyi rendelkezésre álló adatot felhasznált. Továbbá
senki sem zárhatja ki azt az esetet, hogy a jövőben egy
másik, új öv keletkezik, vagy hogy valamelyik öv ma gyenge
szeizmicitása a jövőben megerősödik. Ismeretes, hogy egy
erős földrengést előkészítő folyamat, különösen a mérsékelt
szeizmicitású területeken, hosszú ideig, évszázadokig vagy
évezredekig tart. Ezért ha egy nagyobb földtani szerkezeten
belül több hasonló szeiozmogén övet azonosítunk, célszerű
mindezen öveket egyazon forrásterületbe összevonni. Ez a
lépés egyrészt egyszerűsíti a kockázati számításokat, más-
részt viszont ez egy eléggé fontos tényező, amely lehetővé
teszi, hogy új, még ismeretlen, kisebb méretű földrengés-
öveket is bevonjunk a forrásterületekbe.

A földrengés-mérnöki stratégiában a földrengéseket
épületekre vagy más mérnöki létesítményekre ható mecha-
nikai vibráció forrásának tekintik. Ebből a szempontból a
forrásterületek kijelölésének legfontosabb aspektusa a föld-
rengések csoportosulása és epicentrumaik sűrűsége. Egy-
szerűen szólva, a mérnöki létesítményeket nem érdekli a
földrengések típusa, de érdekli a vibrációk intenzitása.

Nyilvánvaló, hogy mindkét stratégiában a forrásterüle-
tek kijelölésének realitása a földrengések számától függ.
Minél kisebb az egy forrásban előforduló földrengések szá-
ma, annál kisebb az ezt a forrásterületet jellemző adatok sta-
tisztikai feldolgozásával kapott közelítések megbízhatósá-
ga. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a két stratégia közötti opti-
mális egyensúlyra, hanem az adatok közti statisztikai egyen-
súlyra is kell törekednünk.

A földrengés-kockázati értékelés szempontjából a föld-
rengés-epicentrumok és a földtani szerkezetek elemzése és
korrelálása részletesebb kell, hogy legyen a vizsgált telep-
hely közelében, s általánosabbá válhat a távolság növelésé-
vel. A telephelyhez közeli forrásterületeket pontosabban
kell kijelölnünk (kisebb egységeket, illetve alegységeket
kell bevezetnünk). Ezzel összhangban különböző
térképekre van szükségünk: 1:50 000 léptékűekre a telep-
hely közelében, 1:100 000 léptékűekre 70–200 km távol-
ságig, és 1:200 000 vagy 1:500 000 léptékűekre 300-400
km távolságig. Ha nincsenek ilyen térképek, más ide-
vonatkozó anyagokat kell használnunk. 

Problémák léphetnek föl, ha a vizsgált távolságig más
országok területeit is érintjük, ahol a földtani és geofizikai
adatokat eltérő módon dolgozták föl és összesítették. Ekkor
szakértői becslésekre kell hagyatkoznunk. Mivel ez az eset
különleges feladatokat támaszt, a megoldás minden eset-
ben egyedi lesz, az illető terület helyi vagy regionális jel-
legeinek figyelembevételével. A földtani és geofizikai
anyagok és adatbázisok közül az alábbiakat használtuk fel:
földtani, szerkezeti és tektonikai térképek, valamint
kiválasztott szelvények, adatok az üledékösszletről, ha
lehetséges, szeizmikus P és S hullám sebességekkel,
Bouguer-anomália térképek, Moho-térképek és jelenkori
felszínmozgási térképek. Egyéb földtani információt is
használtunk, amely elősegítette a 200 és 300-400 km távol-
ságig terjedő területek szeizmicitásának és geodinamikai
jellegeinek megértését.
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A földrengések adatállománya lehetővé tette, hogy for-
rásterületeket jelöljünk ki a földrengés-epicentrumok és a
földtani szerkezetek eloszlásával összhangban (1. ábra). A
fő forrásterületeket igen alapos munkával jelöltük ki, mivel
ezek közvetlen hatással vannak a Bátaapáti (Üveghutai)-te-
lephely földrengéskockázatára. A Bátaapáti (Üveghutai)-
telephely értékeléséhez felhasznált forrásterületek jegyzéke
a következő:

A szeizmikus aktivitás 
és a maximális földrengések

A lokális földrengés-katalógusokat minden egyes terü-
letre az egyedi események időpontjának figyelembevételé-
vel hoztuk létre és normáltuk (SCHENK 1983). Ezután  kumu-
latív éves visszatérési görbéket szerkesztettünk minden for-
rásterületre. Ezek a szeizmikus aktivitást az alábbi függ-
vénnyel jellemzik:

log ΣNy (I0) = (a ± σa) – (b ± σb) · I0 , (2)

ahol Ny az I0 epicentrális intenzitású földrengések éves gya-
korisága. 

Az a és b regressziós együtthatót ezek σa és σb standard
szórásával együtt határoztuk meg minden egyes forráste-
rületre a legkisebb négyzetek módszerével. A kockázati
számításba bevont minden egyes forrásterületre kapott
egyedi közelítés külön-külön mutatja az 1σ standard
eltérésre vonatkozó biztonságoldali valószínűségi szintet
(0,68 vagy 68%). Annak érdekében, hogy ezt a szintet
(SCHENK et al. 1997) bevezessük a földrengés-kockázati
számításba, az a együttható középértékét a σa értékkel meg
kellett növelnünk. Ezzel ellentétben, a b együttható kö-
zépértékét a σb értékkel csökkentenünk kellett. Az ilyen kö-
zelítést a 4. sz., Medvednica forrásterület példájával a 2.
ábrán mutatjuk be.

Az egyes területek lokális földrengés-katalógusait
egyenként elemeztük annak érdekében, hogy meghatároz-
zuk a maximálisan lehetséges I0 epicentrális intenzitást. A
kiugró értékek elmélete, a Gumbel III statisztikai művelet
(GUMBEL 1958) lehetővé teszi, hogy a maximális várható
földrengést aszimptotikusan közelítsük mind különböző
időtartamokra (azokat fokozatosan egyévesről többévesre
növelve), mind a lokális katalógusok adatainak különböző
intenzitására (SCHENK, KOTTNAUER 1991). 

A Pmax-fr maximális földrengés-valószínűséget minden
egyes forrásterületre a 10 000 éves visszatérési időre számí-
tott Gumbel III közelítések középértékével határoztuk meg
(SCHENK et al. 1997). Minden egyes középértékhez meg-
határoztuk a σ standard szórást, végül pedig a Pmax-fr = <–0,99
valószínűséghez a „középérték + 2½  σ” értéket fogadtuk el
mint maximális várható földrengést. Ha a Gumbel III sta-
tisztika határozatlan eredményt adott, a maximális várható
intenzitást szakértői becsléssel határoztuk meg, amely a
maximális észlelt intenzitást veszi figyelembe. A Gumbel
III eloszlást a 4. sz., Medvednica forrásterület példájával a 3.
ábrán mutatjuk be.

Makroszeizmikus intenzitás-csillapodási
törvényszerűségek

A csillapodási viszonyok jelentősen befolyásolják a föld-
rengés-kockázati értékelést. A kockázati számításokhoz az
intenzitáscsillapodási törvényszerűségeket valamennyi, a
Magyarország és a szomszédos országok területére elérhető
izoszeszta-térképek alapján határoztuk meg a Bátaapáti
(Üveghutai)-telephelytől számított 300 km-es távolságig (1.
táblázat). 

A 4. ábrán látható szaggatott vonalat a földrengés-koc-
kázati értékelésre vonatkoztatott alábbi összefüggés segít-
ségével, a σ standard eltérés figyelembevételével határoztuk
meg:
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1. Szlovéniai
2. Periadriai1

3. Kvarneri
4. Medvednicai
5. Banja lukai
6. Sisaki
7. Pakrai
8. Papuki
9. Slavonski brodi
10. Eszéki

11. Nyugat-villányi
12. Koprivnicai
13. Drávai
14. Buzsáki
15. Kaposi-tamási
16. Kelet-mecseki
17. Bánsági
18. Békési
19. Szeghalmi
20. Érmelléki

21. Dél-bükki
22. Bugyi
23. Kecskeméti
24. Dunai
25. Zámolyi
26. Polgárdi
27. Berhidai
28. Nagygörbői
29. Komáromi

1. táblázat. Az elemzett izoszeisztatérképek jegyzéke

1 Nincs külön föltüntetve, az 1 É-i szegélyén húzódik.



I – I0 = (2,79 ± 1,76) – 1,69 log R (km) , 

azaz a középértékekre 
I – I0 = 2,79 – 1,69 log R (km) …. (P = 50%),   

a középérték plusz σ értékekre 
I – I0 = 4,55 – 1,69 log R (km) …. (P = 84%),   

a középérték plusz 1,5σ értékekre 
I – I0 = 5,43 – 1,69 log R (km) …. (P = 90%) stb.  

Csak a „plusz σ-át” tartalmazó értékeket említjük, mivel
ezeket használtuk a földrengés-kockázati értékelésben a
„biztonságiküszöb-oldali” eredményértékek meghatározá-
sához.

Valószínűségi 
földrengés-kockázati számítás

A földrengés-kockázati számítást a 62/1997 (XI. 26.)
IKIM rendeletnek megfelelően végeztük, amely szerint „a
telephely […] szeizmikus […] stabilitása földtörténeti lép-
tékben, […] hatszáz éves időtávlatban vizsgálandó és bi-
zonyítandó”. Ezért a kockázati számításba a 600 éves visz-
szatérési időt kielégítő valószínűségű bemeneti adatokat (l.
följebb) használtunk. Mivel a Bátaapáti (Üveghutai)-telep-
helyen tervezett építmények ennél jóval hosszabb életűek,
élettartamukat 150 évre növeljük. Ilyen körülmények között
a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely szeizmikus stabilitását
jellemző, 600 éves visszatérési időszakra vonatkozó föld-
rengés-kockázati számítást Pfrkoc = 78%-os meg nem hala-
dási valószínűségre folytattuk le. Annak érdekében, hogy il-
lusztráljuk a kimeneti összefüggések trendjét a Pfrkoc = 78%-
os valószínűségig, a 2. táblázatban a földrengés-kockázati
értékelésre négy megoldást vázolunk.

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyre vonatkozó föld-
rengés-kockázati számítást a Cornell-algoritmusra (COR-
NELL 1968) épülő SERIAL programmal (SCHENK 1979) vé-
geztük. A kockázati görbéket makroszeizmikus intenzitás-
ban fejeztük ki, és 25, 58, 70 és 78%-os Pfrkoc feltételes va-
lószínűségre számítottuk annak érdekében, hogy a 600 éves
visszatérési időnek megfelelő 150 évet jellemző 78%-os
meg nem haladási valószínűségű kockázati megoldásokat
kapjunk. 

Az 5. ábrán mutatjuk be a Bátaapáti (Üveghutai)-telep-
helyre kapott kockázati értékek görbéit: láthatjuk, hogy a

maximális földrengéskockázat a telephely felszínén elvileg
eléri a 6 °MSK makroszeizmikus intenzitást. Ha a Pfrkoc meg-
nő, a maximális kockázati érték nagyobbá válik, mert a mak-
roszeizmikus intenzitás ∆I csökkenése kisebb lesz a távol-
sággal. A forrásterületek többsége a Bátaapáti (Üveghutai)-
telephelyre 6 °MSK-ig terjedő hatást gyakorol. Csak a 4. sz.,
Medvednicai forrásterület emelte meg Pfrkoc = 70% esetén a
földrengéskockázatot 6¾ °MSK értékre. Pfrkoc ≈78% esetén a
Medvednicai forrásterület egyes más forrásterületekkel
(12+13., 15., 25+26+27., 104+105., 126., 138. és 140.) együtt
a földrengéskockázatot 7½ °MSK-ra növeli.

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyre kapott földren-
géskockázat eltolódása a nagyobb, 7-7½ °MSK értékek felé
a Pfrkoc 78%-ra növelésével kapcsolatos. Ez annak követ-
kezménye, hogy a kockázati számításba a Medvednicai for-
rásterületet 10 °MSK maximális megfigyelt intenzitással és
10,9 °MSK maximális várható intenzitással vontuk be.
Hasonló volt a helyzet más forrásterületeken is: maximális
megfigyelt intenzitásuk gyakran 1 °MSK-kal voltak alacso-
nyabbak, mint amit statisztikailag várhatunk. 

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely valószínűségi föld-
rengés-kockázati értékelésének kezdetétől fogva a megkö-
zelítésünk szigorúan konzervatív volt, vagyis a földrengés-
kockázatot a Pfrkoc ≈78% „biztonsági küszöb oldalára”
számítottuk. Így a kockázati számításunk (5. ábra) alapján a
következő megállapításokat tehetjük: 

— a földrengések 95-98%-ában a Bátaapáti (Üveg-
hutai)-telephely felszínén a földrengéskockázat nem fogja
elérni a 7 °MSK-ot, és

— a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely felszínén a föld-
rengéskockázat csak kivételes esetekben (2-5%) érheti el a
7-7½  °MSK-ot.

Földrengés-kockázati értékelés 250 m-es
mélységre

A nyolcvanas években azt a kérdést, hogy a felszínre
meghatározott földrengéskockázatot hogyan lehet meg-
adott mélységre vonatkoztatni, egy Bázel (Svájc) közelé-
ben lévő radioaktívhulladék-tárolóra megoldották (Nagra
1985a, 1985b). A telephelyet lokális szeizmikus hálózattal
monitorozták, s a földrengéskockázatot talajgyorsulási
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csúcsértékekben (TGYCS) vizsgálták. Az alábbi két krité-
riumot ismerték föl:

A) Az 1976-os friuli földrengés során a Központi-Al-
pokat kb. 7 °MSK makroszeizmikus intenzitású földrengés
rázta meg, s a felszínen a vízszintes TGYCS 1 és 2 m/s2 közé
esett. Kimutatták, hogy 1200 m körüli mélységben a
TGYCS a felszíninek legfeljebb a fele volt, vagyis ½ és 1
m/s2 között volt.

B) Felszín alatti vágatokban végzett vizsgálatok során
tisztázódott, hogy 

1. 8 °MSK körüli makroszeizmikus intenzitásnál nem
lépett fel törés a felszín alatti építményekben, míg 

2. 8 °MSK-t meghaladó makroszeizmikus intenzitásnál
már kis törések jelentek meg.

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyre alkalmazva ezek a
kritériumok lehetővé tették, hogy minőségileg értékeljük a
szeizmikus hatást 250 m mélységben (a telephelyi alap-
hegység felszíne alatt). Emellett az alábbi megfontolásokkal
éltünk. 

A 4. ábrán láthatjuk, hogy a szeizmikus rezgések és a di-
namikus hatások exponenciálisan csillapodnak. Ahhoz,
hogy az A) kritériumot 1200 m-estől eltérő (esetünkben 250
m-es) mélységre alkalmazzuk, az 1200 m-es mélységre vo-
natkozó 50%-os csillapodást a log 1200/log 250 ~ 1,3
értékkel kell korrigálnunk. Ez azt jelenti, hogy az 1200 m-es
mélységre érvényes 50% helyett 250 m-es mélységre csak
35%-ot alkalmazhatunk. Ez a megoldás a Központi-Alpok-
ban mezozoos kőzetekre (mészkő, dolomit stb.) vonatkozik. 

Ahhoz, hogy hasonló értékelést folytassunk le a Bá-
taapáti (Üveghutai)-telephelyre, a TGYCS-t makroszeiz-
mikus adatokká kell alakítanunk. Két fő tényt vettünk fi-
gyelembe: (1) a földrengéskockázatot a Föld felszínén ész-
lelt makroszeizmikus intenzitásban fejeztük ki és (2) Ma-
gyarországon, Horvátországban és Szerbiában a kemény
alaphegységi kőzeteket kainozoos üledékek fedik, amelyek
lazábbak, mint az alpi mészkövek vagy dolomitok. A
szeizmikus hatás laza üledékek által történő megsokszoro-
zódását tanulmányozva SCHENK et al. (1994), SHAPIRA,
FELDMANN (1995), valamint TODD, HARRIS (1995) kimutat-
ta, hogy a TGYCS akár több mint 100%-kal is megnöveked-
het, ami a makroszeizmikus intenzitás 1 °MSK-os növeke-
désének felel meg. Ezért a bázeli telephelyről kapott korrek-
ciós tényezőt a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely esetében
1,1-1,2 körülire kell csökkentenünk. Emellett, mivel a
Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatát
„biztonságiküszöb-oldali” értékekre számítottuk, a rosz-
szabb — 1,2-es — korrekciós tényezőt vettük fel. Ez azt je-
lenti, hogy 40%-os csillapodás konvertálná a Bátaapáti

(Üveghutai)-telephely felszínére kapott, makroszeizmikus
intenzitásban kifejezett földrengéskockázatát a létesítmény
250 m-es mélységére. A földrengéskockázatot tehát kb. 
½ -¾  °MSK-kal csökkentenünk kell, s az így kapott, kon-
vertált földrengéskockázatot kell használnunk a 250 m-es
mélységszint értékeléséhez, ami az alábbiakat jelenti: 

— a földrengések 95-98%-ában a Bátaapáti (Üveg-
hutai)-telephely 250 m-es mélységében a földrengéskock-
ázat legfeljebb 6- 6½ °MSK-ot fog elérni, és

— a Bátaapáti (Üveghutai)-telephely felszínén a föld-
rengéskockázat csak kivételes esetekben (2-5%) érheti el a
6½ -7 °MSK-ot.

A makroszeizmikus intenzitással kapcsolatos TGYCS-t
az IAEA (1972) és a Report (1981) alapján értékelhetjük,
amely az e két mennyiség közötti konverziós kapcsolatot kö-
zölte. A fenti elemzéssel kimutattuk, hogy 250 m-es
mélységben a földrengéskockázat soha nem lépheti túl a 7
°MSK-ot. Ez azt jelenti, hogy a B) kritériummal összhang-
ban a hulladéktároló létesítményben nem várható törés vagy
sérülés.

Azt is figyelembe vettük, hogy a Bátaapáti (Üveghutai)-
telephely töréses öveiben terjedő szeizmikus rezgések hatá-
sára előfordulhat a csillapodás esetleges változása. A
szeizmikus rezgések, ha ilyen öv mentén terjednek, kevésbé
csillapodnak, és dinamikus hatásuk intenzívebbé válhat a
telephelyen. Ez azt jelenti, hogy a várt eltérés elérheti mak-
roszeizmikus intenzitás egy fokának a felét. Mivel azonban
a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyre a földrengéskockázatot
„biztonságiküszöb-oldalra” számítottuk, ezeket az eltéré-
seket a kockázati számítás már magában foglalja. 

Következtetések

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely a földrengés-koc-
kázati értékelése során arra a következtetésre jutottunk,
hogy a 250 m-es mélységre számított kockázat aligha fogja
meghaladni a 7 °MSK-ot. Ez az utóbbi érték az IAEA
(1972) és a Report (1981) szerint 0,05-0,1 g TGYCS-nek
felel meg. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ
— IAEA) szabályozása, továbbá számos európai és más
ország nemzeti építési előírásai a nukleáris létesítményekre
0,1 g-t jelölnek meg (ami közel van a 7 °MSK-hoz) mint
kötelező minimumot. Ez azt jelenti, hogy a Bátaapáti
(Üveghutai)-telephelyre teljes mértékben teljesülnek a biz-
tonsági szabályozás követelményei, és a telephely alkal-
masnak minősíthető radioaktív hulladékok felszín alatti
tárolójának létesítésére.
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