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Az atomenergia hasznosításával kapcsolatos társadalmi konfliktus köz-

ponti kérdése a radioaktív hulladékok kezelése. Már több, mint 30 éve számos 
szakértő próbál erre konkrét feleletet adni. A radioaktív hulladék kezelési 
rendszer utolsó állomásának, a végső tárolásnak a helyzete jelenleg a követ-
kezőképpen áll: a több, mint 45 000 m3 radioaktív hulladékot tároló Asse kuta-
tóbánya kapacitása csakhamar kimerül. Az NDK idejében üzemeltetett egyet-
len végső tárolóhelyen, Morslebenben, amelyet az 1998-as kormányváltás ide-
jén bezártak, ahol több, mint 36 000 m3 gyengén és közepesen radioaktív hul-
ladékot tárolnak, a sóbányászati képződmények egyes részeit mechanikai állag-
romlás fenyegeti. A gyengén és közepesen radioaktív hulladék végső tárolására 
tervezett rendszer, a Konrad-akna, a csaknem 20 évig tartó tervezési és enge-
délyezési idő után az engedély kiadása előtt áll. A rendszer kivitelezését bizony-
talan időre elhalasztották. A gorlebeni sóbánya további feltárását 10 évre leállí-
tották, mivel komoly kételyek merültek fel alkalmasságával kapcsolatban.  

Németországban 2080-ig összesen mintegy 300 000 m3 gyengén és kö-
zepesen radioaktív hulladék, és az atomenergia hasznosításának befejeztéig 
mintegy 16 000 t kiégett fűtőanyagelem keletkezik. Ilyen kiindulási feltételek 
mellett mit jelent a hulladékkezelésért vállalt felelősség? Kit érdekel, vagy kit 
kell, hogy érdekeljen a nukleáris hulladék országos tárolórendszerének létesí-
tése, és hogyan lehet ezt a problémát megoldani? 

A hulladékkezelési probléma elbagatellizálásának mindenesetre hagyo-
mánya van. 

Az atomfizika két olyan alakja, akiket a német atombomba kifejlesztésé-
ben a nemzeti szocializmus alatt játszott szerepük körül kialakult vita során 
legújabban sokat idéztek, nyilatkoztak a kérdésről. Így például Werner 
Heisenberg 1955 októberében a hulladékkezelés kérdéséről a müncheni 
Merkur egyik riporterének az alábbi feleletet adta: „Ami végül is a nukleáris 
hulladékot illeti, annak teljes ártalmatlanításához tökéletesen elegendő, ha azt 
három méter mélységbe elássák.” 

Az atomenergia hasznosításának első fázisában, az atomtechnika többi 
kérdéseihez viszonyítva – mint amilyenek például a reaktorépítés és a plutóni-
um kinyerését célzó reprocesszálás – a végső tárolás megoldása egyáltalán 

 



nem tűnt fontosnak. Ez nyilvánvalóan azzal függ össze, hogy az ezzel kapcso-
latban felmerülő problémákat nem tartották súlyosnak és könnyen megoldha-
tónak hitték. Ezért írhatta még 1969-ben Carl Friedrich v. Weizsäcker a hulla-
dékkezeléssel kapcsolatos problémákról: „Ahogy én látom, ha ezzel komolyan 
akarunk foglalkozni, ez egyáltalán nem jelent problémát . . . Karlsruheban el-
mondták nekem, hogy mindaz az atomtechnikai hulladék, ami Németország-
ban 2000-ig keletkezik, elférne egy 20 m élhosszúságú kockában. Ha ezt jól 
elszigetelik, lezárják és elrejtik egy bányában, remélhető, hogy ezzel a prob-
léma megoldódott.” 

Az utóbbi években a hulladékkezelés terén a szállítás biztonságáról, a 
reprocesszálás leállításáról és az átmeneti tárolásról folyt elsősorban vita. 
Azonban a végső tárolás kérdése továbbra is megoldásra vár. 

Az alábbi 11 tézist vitaindítónak szánta a szerző: 
1. Földünkön eddig egyetlen ország sem járt a végére annak, hogyan 

oldható meg az atomerőművekből származó nagy radioaktivitású hul-
ladék biztonságos végső tárolása. 

Eddig egyetlen országnak sem sikerült a reaktorokból származó, hőt fej-
lesztő hulladékok számára végső tárolóhelyet kijelölni és létrehozni. Kétségte-
len, hogy a végső tárolást mély geológiai rétegekben kell megvalósítani ahhoz, 
hogy a radioaktív izotópok tartós, biztonságos elkülönítése megvalósuljon. A 
rendelkezésre álló geológiai lehetőségektől függően különböző kőzetformáció-
kat részesítenek előnyben. A biztonságos végső tárolás problémakörében, a 
természettudományos kérdések mellett, mindinkább társadalomtudományos 
dimenziók kerülnek előtérbe. A világszerte szerzett és rendelkezésre álló ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy a lakosság ellenében, legalább is a nyugati 
demokráciákban, végső tárolás nem valósítható meg. Egyedül már ennél a 
ténynél fogva is népszerűvé vált annak a követelménynek a hangoztatása, 
hogy le kell mondani az atomenergia hasznosításáról. 

2. Azok az 1998-ig kialakított értékelési ismérvek, amelyek figyelembe 
vételével Németországban elfogadhatónak tartották a hőt fejlesztő 
radioaktív hulladék föld alatti biztonságos tárolását, többé már nem 
felelnek meg a tudomány és a technika mai állásának. 

A biztonságos végső tárolás körül lefolytatott nemzeti és nemzetközi viták 
megkérdőjelezték az eddig alkalmazott értékelési ismérveket. Így például az ed-
dig tartósan biztonságosnak tekintett 10 000 éves időtartamot ma már távolról 
sem tekintik kielégítőnek. Többek között újra kell értékelni az olyan kérdéseket, 
mint a gázfejlődés, az emberi behatások és a visszanyerhetőség megoldása. 

3. Kielégítő átmeneti tárolási kapacitás kiépítésével a végső tárolásért 
felelősek elegendő időt kapnak ahhoz, hogy a végső tároláshoz szük-
séges kritériumokat tisztázzák és áttekinthető, megvitatható telep-
helykeresési módszert dolgozzanak ki. 

A német kormány megegyezett az energiaellátó vállalatokkal, hogy az 
atomerőművekből származó kiégett fűtőanyagelemek átmeneti tárolását az 

 



erőmű közelében oldják meg. Az üzemeltetők ennek megfelelő beadványokkal 
fordultak a Szövetségi Sugárvédelmi Hivatalhoz. A Szövetségi Köztársaság-
ban egyedülálló összevont atomjogi eljárás keretein belül a múlt év végéig va-
lamennyi belföldi, a nyilvánosság közreműködését igénylő eljárást le lehetett 
zárni. A létesítményfenntartás kérelmezett időtartamát időközben az egyes 
konténerek elhelyezésének kezdeti időpontjától számítva egységesen, vala-
mennyi telephely esetében 40 évre csökkentették. Az egyes atomerőművek 
hátralévő üzemeltetési idejére vonatkozó, igényelt nehézfémmennyiség kér-
désében ugyancsak közeledtek az álláspontok. A átmeneti tárolás engedélye-
zésénél semmiféle engedményről sem most, sem a jövőben szó nem lehet. 
2001. szeptember 11. után különösen a célzott repülőgép-támadás szempont-
jait kell szakvéleményezni.  

4. A hulladékkezelés korlátozásával közvetlen végső tárolásra, telephely 
közeli átmeneti tárolással, valamint a kiégett fűtőanyagelemek szállí-
tásának csökkentésével kerülik el a felesleges utaztatást és ezzel a 
környezet radioaktív többletterhelését.  

A reprocesszálást csupán egy átmeneti időre engedélyezik. A kiégett fű-
tőanyagelemeket később már csak a telephelyközeli átmeneti tárolóból a vég-
ső tárolás helyére szállítják. Ezzel a három szállításból kettő is feleslegessé 
válik. A reprocesszálás környezetre gyakorolt nem jelentéktelen radioaktív ter-
helése ezáltal elmarad. Ezzel egyidejűleg azok a járulékos problémák is csök-
kennek, amelyeket a reprocesszálás során keletkező, atomfegyverként fel-
használható plutónium okoz.  

5. A reaktorok hátralévő üzemidejének meghatározása révén az atom-
energia ún. polgári hasznosításának több, mint 45 évvel korábbi 
megkezdése óta először korlátozták és tették ezzel tervezhetővé a 
kezelést igénylő hulladékmennyiséget. 

Mindegyik, radioaktív hulladék végső tárolására szánt telephellyel kap-
csolatosan vita alakul ki. Miután most már megtörtént a maradék üzemidő 
meghatározása, a konkrétan korlátozott felső határ ténye jelentős mértékben 
hozzájárulhat az egyes végső tárolási telephelyek kijelölésének kedvezőbb 
fogadtatásához. Ezzel egyidejűleg lerövidíthető a betároláshoz szükséges 
üzemidőtartam. 

6. Ismét meg kell kezdeni a megfelelő végső tárolóhely keresését. 
A Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium 1999-ben létrehozta a Vég-

ső Tárolási Munkacsoportot (AkEnd). Ennek elsőrendű feladata, hogy a végső 
tárolási telephely kijelölése előtt meghatározza a telephelyválasztás tudomá-
nyos kritériumait és az ehhez szükséges, elfogadható eljárást. A műszaki-
természettudományos és társadalomtudományos szakismeretek minél széle-
sebb körének kell a munka során érvényesülnie. Az alábbiak vázolják ennek a 
folyamatnak a menetét. Abban az első fázisban, amelyet jelenleg az AkEnd 
képvisel, kerül sor a kritériumok és a módszer kidolgozására. Ehhez kell csat-
lakoznia 2003 elején egy olyan társadalmi vitának, amelynek befejezéseként 

 



politikailag kötelezően meghatározzák a telephelykeresés kritériumait és mód-
szerét. Ezt követi a kiválasztási eljárás, amelynek során kijelölik a geológiailag 
legkedvezőbb feltételekkel rendelkező körzeteket. A következő, IV. fázisban 
kezdeményezik a tervezési eljárást, amelynek eredményes lezárását követően 
kb. 2030-ig létrehozzák a végső tárolórendszert. 

7. A radioaktív hulladék kezelése csak az országon belül történhet. 
Egyes, a hulladékkezelésért felelős személyek nyílt vitát folytatnak a nuk-

leáris hulladék kezelésének nemzetközivé tételéről. Ezek a naiv személyek 
gyakran megfeledkeznek arról, hogy az ilyen felvetés a hulladéknak nem csak 
az exportját, hanem importját is jelentheti. Legalább is szóban, széleskörű 
egyetértés alakult ki arról, hogy Németország, mint vezető szerepet betöltő 
ipari nemzet, semmiféle indok alapján nem engedheti meg magának, hogy a 
felelősséget a radioaktív hulladékért átruházza más országra. Viszont a nem-
zetközi kezelés elképzelésének elfogadása esetében ugrásszerűen felerősöd-
nének a szó szerint „olcsó” hulladékkezelési eljárás alkalmazását követelő 
hangok. 

8. A biztonságos végső tárolás kritériumainak kidolgozásához minden 
rendelkezésre álló információt – nemzetközi viszonylatban is – össze 
kell gyűjteni és értékelni. 

Ahhoz, hogy felelni lehessen a megfelelő végső tárolás keresésével kap-
csolatos bonyolult kérdésekre, minden rendelkezésre álló szakismeret képvi-
selőjét be kell vonni a munkába. Nem utolsó sorban ide tartozik a nemzetközi 
tapasztalatcsere pl. azokkal a külföldi földalatti laboratóriumokkal, amelyek kü-
lönböző kőzetformációk tulajdonságainak és viselkedésének kutatásával fog-
lalkoztak. 

9. Az atomenergia hasznosítása körül kialakult konfliktusok következté-
ben mind nehezebbé válhat a politikai vezetőket arra a szükséges 
utolsó lépésre késztetni, hogy kezdeményezzék a végső tárolási hely 
kiválasztását. 

Az atomerőművek üzemeltetéséhez szükség van a hulladékkezelés meg-
oldásának igazolására. Eddig ehhez többek között a végső tárolás megvalósítá-
sában elért eredményeket kellett bizonyítani. Most azonban a hulladékkezelés 
megoldásának új bizonyítékaként az átmeneti tároló elkészítése és a maradék 
üzemidő meghatározása szükséges. Ez lényegesen megváltoztatta az érdekel-
tek körét. Ilymódon minden egyes atomerőmű leállításakor a végső tárolás fel-
adata egy, a jövőben megoldást igénylő kérdésből azonnali problémává alakul 
át. Egyidejűleg csökkenni fog az atomenergia hasznosításával kapcsolatos kér-
dés iránti társadalmi és politikai érdeklődés. Az akkor uralkodó politikai és gaz-
dasági helyzettől függetlenül a jövő döntéshozójának kell majd a végső tárolás 
lehető legmegfelelőbb telephelyét kijelölnie és megvalósítania.  

10. A hulladékkezelés céljaira való tőketartalék-képzés jelenlegi szabá-
lyozása a végső tárolás németországi megoldását megnehezítheti. 
Ezért egy hulladékkezelési alappal kell felváltani. 

 



 

Az atomerőművek leállítására és lebontására, valamint a radioaktív hulla-
dék kezelésének céljaira, az erőművek vállalatai mintegy 30 Mrd euró összegű 
tartalékot képeztek. A cégek gazdálkodnak ezekkel az eszközökkel. Ennek 
következtében a vállalatok nem túlságosan érdekeltek abban, hogy a közeljö-
vőben végső tárolási rendszert hozzanak létre, és ezzel csökkentsék ezeket a 
tartalékolt összegeket.  

Ezen túl az energiapiac liberalizálása miatt az energiaszolgáltató vállala-
toknak le kell mondaniuk monopolhelyzetükről, tehát ki vannak téve a gazda-
sági verseny hatásának. Emiatt elvileg fennáll a csődbejutás lehetősége, mint 
ahogy azt az USA-ban az ENRON cég példája mutatta. Így az a kérdés is fel-
vetődik, hogy egy végső tárolási rendszer létesítésének időpontjában rendel-
kezésre fognak-e állni a szükséges eszközök? Erre való tekintettel azt a javas-
latot is újra meg kell vitatni, hogy olyan közületi-jogi alapot létesítsenek, ame-
lyik a tartalékolt összegek feletti rendelkezés jogát megvonja a vállalatoktól. 

11. A végső tárolási rendszer létesítése 2030-ig és az érintettek részvéte-
lével megoldandó kiválasztás rendkívül nagyra törő célkitűzés. Ah-
hoz, hogy ezek meg is valósuljanak, országos szinten kell minden 
ehhez szükséges szakismeretet, ill. kompetenciát koncentrálni. 

Az utóbbi években többször is javasolták, hogy a végső tárolás megszer-
vezését bízzák azokra, akik a hulladék képződését okozták és ilymódon a 
megoldás problémáját privatizálják. Azonban indokolt, hogy a radioaktív hulla-
dék végső tárolási rendszerének létrehozása továbbra is a Szövetségi Állam 
feladata legyen.  

Állami feladatként kell megszervezni annak a telephelynek a keresését, 
amely maximális mértékben kielégíti a környezetvédelmi követelményeket és 
a fokozott kommunikációs igényeket. Így például a Sugárvédelmi Szövetségi 
Hivatal eddigi erőfeszítései az átmeneti tárolási helyek engedélyezése folya-
mán azt bizonyítják, hogy nem feltétlenül szükségszerű a hatósági intézkedés 
és a hatékonyság közötti ellentét. Az ügyintézés halaszthatatlan megszerve-
zése azonban megköveteli, hogy valamennyi állami feladatot egyetlen helyre 
koncentráljanak. A sokoldalú tudományos és politikai vita is része egy ilyen 
célprogram jó megszervezésének és nem mond ellent a szakszerű projektme-
nedzselés elképzeléseinek. 

Nem kizárt, hogy egy későbbi fázisban magánjogi alapokon szervezzék 
meg a végső tárolórendszer létesítését és üzemeltetését. A tervek kidolgozá-
sával kapcsolatos eljárás befejezéséig azonban még olyan döntő lépésekre van 
szükség, amelyeket nem lehet magánkézbe adni. 

(Dr. Barna Györgyné) 
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