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1. Bevezetés 

Szakdolgozatom kiindulópontja Ádány Tímea által végzett balatonfelvidéki vizsgálatok 

eredményei voltak: 

1. Az általa vizsgált 44 forrás/kút közül a legmagasabb radon-koncentráció értékek (60-140 

Bq/l) olyan források esetében adódtak, ahol a forrás fakadási helyénél (és néha még a 

vízgyűjtőn is) Balatonfelvidéki Homokkő Formáció fordul elő. 

 

2. A magasabb átlagos radontartalommal rendelkező képződményekben fakadó források 

radontartalmáért a képződményekben található magmás ásványok, kőzetek lehetnek 

felelősek. Így például a Balatonfelvidéki Homokkő Formációt felépítő permi vörös 

homokkőben lévő: aleurolit, kvarc, savanyú metavulkanitok, földpát, muszkovit és biotit 

található. 

 

Szakdolgozatom célja az volt, hogy kiderítsem miért magas a permi vörös homokkőből eredő 

források/kutak radontartalma. Ennek érdekében 13 olyan forrás és kút radontartalmát és 

vízhozamát vizsgáltam, melyek a permi vörös homokkőből erednek. Ugyanezen a területen 

elvégzett korábbi mérések eredményeinek a felhasználásával szeretnék megállapításokat tenni a 

radontartalom időbeli változására vonatkozóan. Illetve az adott területről származó talaj- és 

kőzetminták radon- és rádiumtartalmát is meghatározom különböző mérési módszerekkel, majd 

a kapott eredményeket összevetem a kút-és forrásvizek radontartalmával. 
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2. A radon előfordulása a természetben 

2.1. A természetes radioaktivitás és a radon 

A Föld is, mint minden más bolygó a Naprendszerben kb. 4,5 milliárd éve keletkezett 

vasban, oxigénben és szilíciumban gazdag vegyületekből, és más könnyebb illetve nehezebb 

kémiai elemekből miután a Naprendszer anyaga részt vett egy szupernova robbanásban. A 

szupernova robbanás után kialakult elemek között sok radioaktív volt, de ezek idővel 

elbomlottak, stabil elemekké alakultak. Néhány, a Föld életkorával összemérhetően hosszú 

élettartamú radioaktív elem, mint például az urán és a tórium néhány izotópja megtalálhatók a 

Föld mélye mellett a felszínen is a bioszféra közvetlen közelében, a talajban és a kőzetekben. 

Így a Föld kialakulásának folyamata már úgy hozta, hogy környezetünk természetes módon 

tartalmaz radioaktivitást. 

A radon a 86-os rendszámmal rendelkező elem, amely a periódusos rendszerben a VIII. 

főcsoportban helyezkedik el. Egy színtelen, szagtalan nemesgáz. Elektronszerkezetére 

jellemző, hogy a vegyérték-elektronhéján nyolc elektron található, emiatt nem (vagy kevéssé) 

képesek kémiai kötést kialakítani más elemekkel. A radonnak vízben való oldékonysága 

viszonylag nagy, ami igazolja a jelenlétét nagy mennyiségben egyes forrásokban oldott 

gázként. 

A természetben, a radonnak három izotópja fordul elő. Ezek a 222Rn (radon), a 220Rn 

(toron) és a 219Rn (aktínion), melyek alapvető tulajdonságai az 1. táblázatban szerepelnek. 

 

 1. táblázat: A radon izotópjai és tulajdonságaik [13] 

Név Izotóp Felezési idő 
Bomlási sor 

anyaeleme 

Bomlási sor 

anyaelemének izotóp 

aránya (%) 

Radon 222Rn 3,82 nap 238U   99,28 

Toron 220Rn 55,6 s 232Th 100,00 

Aktínion 219Rn 4 s 235U     0,72 

 

Az aktínion (219Rn) rövid felezési ideje(4 s) és az anyaizotópjának (235U) kicsiny 

aránya (0.72%) miatt elhanyagolható a különböző sugárhatások és a gyakorlat szempontjából. 
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A toron esetében az anyaelem előfordulási aránya jelentős, de a felezési ideje rövid ezért, 

mintegy százszor annyi radon jut a levegőbe, mint toron. Környezetvédelmi és 

közegészségügyi szempontból a radon-izotópok közül elsősorban a 222Rn hatása jelentős. 

Környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból elsősorban ennek a hatása jelentős (lásd 

2. táblázat). 

2. táblázat: Radontól eredő aktivitás- koncentrációk különböző levegőben [13] 

Előfordulás Radonkoncentráció 

(Bq / m3) 

Talajban 1 m mélyen 5000-200.000 

2-10 Szabad levegőben szárazföld felett 

óceán felett 0,02-0,22 

Földgázokban 10-54.000 

Zárt helyiségben 2-300 

 (akár 100.000) 

Uránbányákban 104-106 

Szénbányákban 20-500 

Más ércbányákban 102-106 

Radonos fürdőkben 370-4440 

 (akár 55.000) 

Alagutakban 200-2220 

Vizekben 104-108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. A radioaktív családok és a szekuláris egyensúly 

A természetben előforduló radioaktív elemekből bomlásuk után legtöbbször nem 

keletkezik stabil izotóp, ami végállomást jelentene, hanem tovább bomlanak más elemekké. 

Ezek a természetben előforduló radioaktív izotópok három radioaktív családban 

csoportosulnak, melyeket radioaktív soroknak is nevezünk. A radioaktív sorok egymással 

nem keverednek, mert a bomlások során egy adott sorban a tömegszám vagy nem, vagy 4-

gyel változik. Az izotópok tömegszámának néggyel való oszthatósága szempontjából négy 

radioaktív családot különböztetünk meg az alapján, hogy az osztás maradéka milyen 

eredményt ad. Így a radioaktív családok tömegszáma A = 4⋅n, 4⋅n+2, vagy 4⋅n+3, ahol az n 
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egész szám. Az alábbi táblázat tartalmazza a 4-el való oszthatóság szempontjából a különböző 

leghosszabb felezési idejű izotópokat a bomlási folyamat befejezését jelentő stabil 

atommaggal együtt. 

3. táblázat: A radioaktív családok [13] 

Sor neve Típusa Sor első eleme T1/2 (év) 
Sor utolsó eleme 

(stabil atommagja) 

Tórium 4⋅n 232Th 1,41*1010 208Pb (Z=82, N=126) 

Uránium 4⋅n+2 238U 4,47*109 206Pb (Z=82, N=124) 

Aktínium 4⋅n+3 235U 7,04*108 207Pb (Z=82, N=125) 

Neptúnium 4⋅n+1 237Np 2,14*106 209Bi (Z=83, N=126) 

 

A táblázat utolsó sorában feltüntettük a 4⋅n+1 típusú bomlási sort is, a neptúnium sort. Ez 

azonban a leghosszabb felezési idejű elemnek a Föld korához képest kicsiny felezési ideje 

(2.14 millió év) miatt már lebomlott, és így nem található meg a természetben.  

Az urán-238 radioaktív bomlási sorát a Z = protonok száma, és N= A-Z = neutronok 

számának függvényében mutatja be az  1. ábra. 

 

 

1. ábra: Az urán-238 radioaktív bomlási sora. 
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Vizsgáljunk meg egy bomlási sort, ahol az anyaelem felezési ideje sokkal nagyobb, mint 

bármelyik leányelemének felezési ideje. Azt lehet rá mondani, hogy a bomlás állandója 

sokkal kisebb, mint bármelyik leányelemének bomlásállandója. Ilyenkor elég hosszú idő után 

a leányelemek aktivitását az anyaelem aktivitása határozza meg. Ezt hívjuk szekuláris 

egyensúlynak, és fennáll: 

AktivitásNNNN ii ====== ......332211 λλλλ  

Példaként nézzük meg a 226Ra -222Rn esetét. A rádium felezési ideje 1600 év, míg a radoné, 

3,824 nap. Ahhoz, hogy a radon bomlásainak a száma megegyezzen a rádium bomlásainak 

számával, vagyis ugyanannyi radon keletkezzen, mint amennyi elbomlik, néhányszor 3,824 

napot kell várnunk. Ilyenkor 02 =
dt

dN . Így bármelyik leányelem aktivitását megmérve 

megkaphatjuk az anyaelem aktivitását. Ezen alapszik a radon kamrás mérés (lásd 4.2. fejezet).  

 

2.3. A kőzetek, a vizek és a levegő természetes radioaktivitása 

A Föld felszíni rétegeiben elterjedten találhatók a 232Th, az 238U és az 235U és ezen 

anyaelemek leányelemei. A talaj átlagos urántartalma néhány mg/kg érték. Ettől az 

átlagértéktől lényegesen eltérő értékeket is megfigyeltek. Például Magyarországon több 

helyen találhatunk az átlagosnál magasabb radioaktivitású talajokat. Ilyeneket elsősorban 

andezit vagy gránit alapú lekopott hegységeink közelében észleltek, mint például a Velencei-

hegységben, Mecsekben stb. 

        A 238U bomlási sorában van a 222 tömegszámú radon, melynek a felezési ideje 

elegendően hosszú ahhoz, hogy ha a földfelszín alatt néha több száz méterre keletkezik is, 

bizonyos körülmények között eljuthat a felszínre. Itt azután képes felhalmozódni házakban, 

barlangokban és az ivóvízben. Mai ismereteink szerint a radon szülőelemei számos 

kőzettípusban megjelennek, így például megtalálhatók mélységi magmás kőzetekben (pl. 

gránitokban), dúsulhatnak törési zónák mentén vagy kötődhetnek szerves anyagokhoz (pl. 

szerves anyagban dús palák, kőszén lignit, kőolaj rezervoárok).  

A felszín alatti vizek radioaktivitása a felszín alatti kőzetek urán- vagy tórium-tartalmának 

a következménye. A bomlási sorokban keletkező radioaktív izotópok vegyületeket alkotva 
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feloldódhatnak (pl. rádium-klorid) vagy a radon beleoldódhat a vizekbe. Ilyen folyamatok 

révén felszíni és felszín alatti vizeink természetes módon radioaktívak lehetnek. 

A levegő természetes radioaktivitáért több komponens is felelős. Egyik a kozmikus 

sugárzás, illetve az általa létrehozott radioaktív izotópok. Ezek az izotópok gáz vagy porhoz 

tapadt részecskék formájában vannak jelen a levegőben. A kőzetekben, a talajban 

megtalálhatóak az urán és a tórium radioaktív bomlási sor elemei. Ezen elemek között 

szerepel a radon, mely nemesgáz volta miatt ki tud lépni a kőzetek repedései, illetve a 

talajrészecskék közti pórusok közt a szilárd anyagból, ezáltal bejut a levegőbe. Az 

építőanyagok is tartalmaznak olyan elemeket, melyek bomlásából radon keletkezik. 

 

2.4. Hogyan kerül radon a levegőbe? 

Általában a természetben előforduló radioaktív elemek erősen kötve vannak azokban az 

ásványokban, amelyek a radioaktív családok leghosszabb felezési idejű elemeit befogadják, 

ezért ezek nem, vagy kevéssé veszélyesek az egészségre.  

A radon (Rn) izotópjai azonban nemesgázként jelentős diffúzióra, migrálásra képesek. Ha 

a radon egy kőzetben mélyen jön létre, akkor kevés esélye van a felszínre vándorolni és 

hozzájárulni a levegő aktivitásához, mert viszonylag rövid felezési ideje miatt (3,824 nap) 

elbomlik. Mégis, a töredezett, nagy áteresztőképességű kőzetek esetén a radon gáz jelentősen 

mértékben elvándorolhat keletkezése helyszínéről, behatolhat a talaj menti gázokba vagy 

vizekbe, és kijuthat levegőbe is, ahol tovább diffundálhat. 

Az út, amit a radon meg tud tenni elsősorban a kőzet porozitásától, a geológiai 

jellemzőktől, és a meteorológiai tényezőktől függ (és természetesen attól is, hogy melyik 

izotópjáról van szó). Így szerepe van például a talajvíznek, nedvességtartalomnak, 

hőmérsékletnek, nyomás-különbségeknek is. A radonemisszió pozitív korrelációt mutat a 

hőmérséklettel. A felszíni hőmérséklet növekedése nemcsak a talajban található radongáz 

kitágulását és így kiszökését eredményezi, hanem a talajfelszín részecskéi által abszorbeált 

különböző gőzök kibocsátását is. A radonemisszió növekszik a szélsebesség növekedésével 

is, mivel az felgyorsítja a talajgáz-áramlást, ezáltal megnövelve a radontartalmat a levegőben. 

A légköri nyomás és a radonemisszió között negatív korreláció figyelhető meg. Változó 

légnyomás pumpáló hatást fejthet ki a talajban található gázokra. A légnyomás növekedése 

visszanyomja a radonban szegény légköri levegőt a talajba, míg a nyomáscsökkenés segíti a 
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radonban gazdag talajgáz kiáramlását a talaj mélyebb rétegeiből. A páratartalommal és a 

csapadékmennyiséggel is enyhe fordított kapcsolatot mutat a radonemisszió. Magasabb 

nedvességtartalom a talajban kioldja a diffundáló radont és az esővíz mélyebbre történő 

beszűrődése mechanikus hatásával eltávolítja a talajban található radont. A talaj minősége is 

erősen befolyásolja a radon mozgását. Például homokos talajban majdnem zavartalan; nedves, 

agyagos talajban erősen gátolt a mozgása. A 222Rn diffúziós úthossza szilárd testekben néhány 

cm-től néhányszor tíz méterig változhat, míg a 220Rn esetében csak néhányszor tíz cm-ig 

terjedhet. Minden talaj, építőanyag és általában a talajvíz is tartalmaz radont.  

2.5. Lakáslevegő radontartalma 

Bizonyos körülmények között a földben keletkezett radon nagy mennyiségben be tud jutni 

a lakások beltéri levegőjébe is és komoly egészségügyi kockázatot okozhat. A radon jelenlétét 

– radioaktivitása miatt –könnyen ki lehet mutatni. 

Némely házakban a radonkoncentráció igen magas lehet. Az alábbi ábra azt mutatja, hogy 

honnan juthat be a radon a lakásba. 

 

Lakások radonkoncentrációja főként a talajból származik. A radon kisebb hányada érkezik 

diffúzióval, a nagyobb hányadot a talajlevegő hozza magával nyílásokon keresztül, 

repedéseken, csatornákon, villanyvezeték mentén. Egyszerű tájékoztató becslés szerint az 

építőanyagból kidiffundálva mindegy 80 %, a külső levegőből bediffundálva mindegy 17 %, a 

vízből 2 %, a konyhai gázból 1 % érkezik. Urán-dús talajra épült házban a talajból 

bediffundáló, onnan bejutó radon részaránya megközelíti a 100 %-ot. Egy lakásban 

padlószinten a legmagasabb, feljebb pedig alacsonyabb a radon-koncentráció. Éjjel, csukott 

ablaknál összegyűlik a radon, míg reggel szellőztetéskor leesik a radon-koncentráció. Télen, 
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mivel kevesebbet szellőztetünk, és többet fűtünk, a szobalevegő melegebb és könnyebb lesz, 

fölszál és kiszökik a kéményen, ablaknyílásokon át. Ezért a szobában télen lecsökken a 

légnyomás, ami szívóhatást fejt ki a talajból. Ily módon a talajból, pincéből intenzívebben 

áramlik be a radon.  

A levegő radontól származó aktivitása erősen függ a helytől és az időjárástól, a ház alatti 

talajtól, az épület anyagától és szerkezetétől, a légkondicionálás tervezésétől, a lakók 

viselkedésétől, a szellőztetés gyakoriságától.  

Az utóbbi években a radon egészségügyi hatása az érdeklődés középpontjába került. Ezért 

számos radonkoncentráció mérést végeztek lakásokban. Egyes országok lakásainak 

levegőjében, éves átlagban mért aktivitás koncentrációk középértékét az alábbi táblázatban 

mutatjuk be. 

4. táblázat: Egyes országok lakásaiban mért aktivitás-koncentrációinak középértéke (c) [13] 

Ország Év 
Lakások 

száma 
c (Bq/m3) 

Anglia 1991 96000 20 

Ausztria 1980 14100 114 

Belgium 1991 450 48 

Csehszlovákia 1982 1200 140 

Finnország 1982 8150 90 

Franciaország 1988 3006 62 

Görögország 1988 73 52 

 

Ország Év 
Lakások 

száma 
c (Bq/m3) 

Lengyelország 1991 345 38 

Magyarország 1988 122 55 

Németország 1984 5970 49 

Portugália 1991 4200 81 

Svédország 1990 1360 108 

Spanyolország 1991 1700 86 

Svájc 1991 1600 70 

A lakáslevegő radontartalmának fontossága adja a talajok radonkibocsátás-méréseinek 

fontosságát.  

 

2.6. A radon egészségi hatásai 

A sugárzások biológiai hatása többféle szempontból vizsgálható: aszerint, hogy a hatás 

a besugárzott egyeden jelentkezik-e vagy az utódain, beszélhetünk szomatikus és genetikus 

hatásról. A szomatikus hatások a besugárzást követő lappangási idő szerint azonnali (akut) és 

késői hatásokra bonthatók; de a hatás jelentkezésének valószínűsége szempontjából 

véletlenszerű (sztochasztikus) és szükségszerű (determinisztikus) hatásokat is meg lehet 

különböztetni. A radon által a szervezetet érő többlet-sugárterhelésnek főként késői, 

sztochasztikus hatásai lehetnek (azaz a megbetegedés bekövetkezésére, súlyosságára biztos 

kijelentések nem tehetők, csak valószínűségi megállapításokat lehet megfogalmazni).  
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A radon egészségre gyakorolt hatásai között így mindenekelőtt a tüdőrák-kialakulás 

valószínűségének növelését kell megemlíteni. A XV- XVI századból valók az első olyan 

megfigyelések, leírások, mely szerint a bányákban dolgozó emberek különböző tüdő-

megbetegedésekben gyakran nagyon korán meghalnak. Eleinte nem tudatosult, hogy a 

radonnak van tüdőrák-keltő hatása, sokáig ezért elsősorban az arzént, a szilikogén kőport, 

valamint a toxikus fémeket (kobalt, nikkel, bizmut) tették felelőssé. A radioaktivitás 

felfedezését követően 1908-1912 között Szászországban vizsgálatokat végeztek források 

radioaktív-anyag tartalmára vonatkozóan, melyek során világossá vált, hogy a tüdőrák olyan 

helyeken jellegzetes foglalkozási megbetegedés, ahol a víz és a levegő nagymennyiségű 

radont tartalmaz. (Bánya-tapasztalat szerint 500 Bq/m3 aktivitású munkahely 0,3%-kal 

növelte a tüdőrák-kialakulás kockázatát.) Évekkel később, 1950 táján rájöttek arra is, hogy a 

tüdőrákot elsősorban nem is a radon, hanem annak rövid felezési idejű bomlástermékei 

okozzák (a 218Po, 214Pb és 214Bi).  

Ezek a leányelemek főként aeroszolokra tapadva belélegzés révén jutnak a tüdőbe, s a hörgők 

falán megtapadva nagyon közelről, néhány 10µm-es távolságból α-részecskékkel bombázzák 

a hörgőhám legsugárérzékenyebb sejtrétegét. A sejt az őt érő sugárzás következtében 

elpusztulhat (ez a kevésbé veszélyes eset, mivel a sejtet a szervezet később esetleg pótolhatja), 

vagy károsodhat a DNS-e, és ennek következtében daganatos sejtté alakulhat. Emellett a 

belélegzett radon a tüdő hólyagocskáin keresztül bekerülhet a vérbe is, ahonnan aztán a test 

bármely részébe eljuthat (persze nagymértékben felhígulva). [11] 

A dohányzás közben rengeteg aeroszol keletkezik. Így belátható, hogy mind az aktív vagy 

passzív dohányosok a természetes radon miatt járulékos veszélynek teszik ki magukat.  

 A belélegzés mellett a radon más formában is bekerülhet az emberi szervezetbe s kifejtheti 

káros hatását: pl. a táplálékkal, vízben oldott formában. Az ivóvízzel a gyomorba jutó radon 

bomlástermékeivel együtt a gyomorfal sejtjeire és a bélbolyhokra hat. (400 Bq / l radont 

tartalmazó vízből napi 1 liter elfogyasztása esetén az egészségre vonatkozó éves 

egyenértékdózis 1mSv.)  

A radon káros hatásai mellett mindenképpen meg kell említeni, hogy Magyarország 

valamennyi gyógyvize kisebb vagy nagyobb mennyiségben, de tartalmaz radont (így például: 

a Hévízi-tó, a miskolctapolcai barlangfürdő, az egri termálfürdő stb.) A kis dózisú sugárzások 

sztochasztikus hatására általában is jellemző az, hogy nem lehet eldönteni egyértelműen, 

milyen (káros vagy épp előnyös) hatással vannak az élő szervezetre. Ily módon úgy tűnik, 

hogy a radon is kis mennyiségben „gyógyhatású”. [11] 
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3. A mintavételek helyszínei és körülményei 

3.1. Permi vörös homokkő a Balaton-felvidéken 

 

Európa a 285 millió éve kezdődött perm-időszak során fokozatosan északabbra 

tolódott, a trópusi övezetekből a sivatagiba. Hazánk perm-időszaki kőzetei is félsivatagi 

éghajlatról tanúskodnak, különösen a szárazföldön felhalmozódott vörös homokkövek. A 

tengeri kőzetek, meleg vizet kedvelő élőlények kövületeit őrző sekélytengeri üledékek vagy a 

lagúnákban bepárlódott gipszkiválások is meleg éghajlatra utalnak. A Variszkuszi-

hegységrendszer lepusztulása során egyébként az Európa-szerte szárazabb klímán vörös 

színűvé váltak a lepusztuló kőzettörmelékek. Hazánk területén egyformán találhatunk 

tengerben és szárazföldön felhalmozódott perm időszaki üledékeket. Tengeri, illetve 

lagúnaüledékek találhatók a Bükkben, a Duna-Tisza köze északi részének medencealjzatában, 

a Velencei-tó a Balaton előterében, valamint a Mecsek hegységben is . 

A Balaton-felvidéken szárazföldi térszínen lerakódott vörös homokkő található két 

vonulatban: északabbra Balatonalmádi – Alsóörs között (Vörösberény és Balatonfüred között 

16 km), délebbre Révfülöp környékén (Zánka és Badacsonytomaj között 12,5 km hosszú). E 

kőzetek élénkvörös, helyenként lilás színárnyalata a Balaton partján messziről feltűnik. A 

vörös homokkő rétegek vastagsága 200-800 m.  Alsó részükön gyakoriak a kavicsos rétegek. 

A vörös üledékek itt a perm időszak közepén, illetve második felében (250-240 millió év) 

rakódtak le. Számos fúrás alapján a földtörténeti eseménysorozatot a következőképpen 

vázolhatjuk: elsőnek a Variszkuszi-hegyek lábánál durva, folyóvíz által szállított törmelék 

rakódott le, később a folyóvizek már csak homokot szállítottak, aztán sekélytó-rendszer 

képződött, amelyben ártéri, tavi üledékek rakódtak le. Máshol mocsárvizek voltak holt ágak 

kanyarulataival át-meg átjárva. A mocsári körülményeket széncsíkok és kovásodott fatörzsek 

jelzik. A szárazföld és a tenger között lagúnák voltak. Ezek egyébként különösen gyakorivá 

váltak a perm időszak legvégén, illetve a triász tenger előrenyomulásának kezdetén. A 

Balaton-parti vörös homokkő a perm időszaki tenger partjai közelében halmozódott fel. [14] 
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2. ábra: A Dunántúli-középhegység perm-időszaki kőzetei 

1:Dinnyési sekélytengeri dolomit; 2: tabajdi lagúnaüledékek; 3: balatoni szárazföldi vörös homokkő 

fúrásban; 4: kékkúti kvarcporfirit (vulkáni kőzet); 5: balatonfenyvesi kvarcdiorit; 6: permnél idősebb 

kőzetek; 7: balatoni vörös homokkő a felszínen; 8: permet feltáró fontosabb fúrások; 9: szerkezeti 

egységek határai 

 

3.2. Az uránérc 

 

A következőkben nézzük meg azt, hogy hogyan került uránérc a vörös homokkőbe. 

A magmás folyamatok során dúsuló elemek egyik csoportjába különböző ritkább 

elemek tartoznak, mint az urán, a tórium, a berillium, lítium, cézium és rubídium. Érceik a 

magma kihűlése során visszamaradó forró gőzökből, gázokból válnak ki. Közülük néhány, 

mint például az urán vagy a foszfor, a mállással is feldúsul, és az üledékképződés révén 

felhalmozódhat. A magmás eredetű uránércek napjainkban egyre kevésbé jelentősek, az 

üledékes és átalakult (metamorf) uránércek foglalják el a nagyobbik hányadát a világ 

uránércbányászatában. 
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Az üledékes uránérctelepek rendszerint kisebb koncentrációban tartalmazzák az 

uránásványokat, mint a magmás vagy átalakult telepek, vízszintes kiterjedésük viszont 

többnyire nagy, és a telepek vastagsága is jelentős.  

 

Az uránium és a társai a perm időszak nedvesebb, melegebb időszakaiban kémiailag 

oldott állapotban vándoroltak az üledékgyűjtőbe, és ott feltehetően a szerves anyagban, 

növényi anyagokban dúsabb helyeken váltak ki elsősorban. Az uránérc szempontjából 

legjelentősebb homokkőrétegek anyagát folyóvizek rakták le részben öblökben, részben 

deltában. Az érc szabálytalanul helyezkedik el a homokkőben, kisebb-nagyobb lencsékben, 

fészkekben. 

A Balaton-felvidéken a permi üledékeknél jelentősebb dúsulás tapasztalható triász időszaki 

kőzetekben, elsősorban Pécsely környékén, ahol a triász közepén képződött „megyehegyi” 

dolomitban helyezkedik el egy 20-30 cm vastagságú bitumenes, meszes foszforitréteg. Ez kis 

mennyiségben urán-oxidot is tartalmaz. A bezáró kőzetek alapján a tengeri foszfátüledékek 

csoportjába sorolható.  [14] 

Ádány Tímea mérései viszont azt bizonyították, hogy a vörös homokkőből eredő források 

radontartalma magasabb, mint a megyehegyi dolomitból eredőké. Lehet, hogy a dolomit több 

uránt tartalmaz, de a bomlások során keletkező radon kevésbé tud abból kilépni, mint a 

homokkőből. 

 

3.3. A mintavétel 

 

Mivel a dolgozatom célja az, hogy kiderítsem, hogy miért magas a permi vörös 

homokkőből eredő források radontartalma, ezért olyan 13 forrásból és kútból vettem mintát, 

melyek fakadási helye ezen a kőzeten van. Ez a 13 forrás/ kút Szentkirályszabadján, 

Balatonalmádiban, Felsőörsön, Csopakon, Balatonfüreden és Örvényesen található. Ezeken a 

területek történő mintavételek pontos időpontját és helyszíneit az alábbi táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat: Mintavételeket összegző táblázat 

A mintavétel A mintavételi 

sorozat neve ideje helyszínei 

Mintaszám 

(db) 

Balaton-1 2005.10.01. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

16 

Balaton-2 2005.10.29. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

13 

Balaton-3 2005.12.11. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

12 

Balaton-4 2006.01.15. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

12 

Balaton-5 2006.02.10. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

13 

Balaton-6 2006.03.11. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

13 

Balaton-7 2006.04.09. Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, 

Csopak, Balatonfüred, Örvényes 

13 

 

Egy-egy településen több forrást és kutat is vizsgáltam. Az első vízmintavétel 

alkalmával olyan forrásokból is vettem mintát, melyek nem a vörös homokkőből fakadnak, és 

radontartalmuk is alacsony. Ezeket a későbbiekben nem vizsgáltam. Az alábbi táblázat 

tartalmazza az adott településeken levő, általam rendszeresen vizsgált vízadók nevét. 

6. táblázat: Egyes településeken levő általam vizsgált források/ kutak 

Település neve A vizsgált források, kutak neve Mintavételi pontok 

száma 

Szentkirályszabadja Szent István kútja 1 

Balatonalmádi Volt Ferenc-forrás, Remete-forrás 1+3 

Felsőörs Csiker-forrás 1 

Csopak Nádas-kút 3 

Balatonalmádi Kossuth-forrás, Schneider Ferenc-forrás, 

Szekér Ernő emlékforrás  

3 

Örvényes Pán-forrás 1 
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Mindegyik forrás/ kút felszínre törésénél található vörös homokkő, egyeseknél a 

vízgyűjtő területen is, illetve a Pán-forrás esetében a vízgyűjtő területen megyehegyi dolomit 

van. 

A többi mintavételi hely vagy kiépített forrás, vagy szabad felszínre törés, amikből 

közvetlenül fecskendővel vettem 10 ml-nyi mintát. A kiépített források esetén közvetlenül a 

kifolyócsőből, míg a szabad felszínre töréseknél igyekeztem minél inkább a vízfelszín alól 

venni a mintát. Majd a mintákat egy 20 ml-es küvettába helyeztem, melyet előzőleg 

megtöltöttem 10ml OptiFluor O-val (a mintákat ez alá fecskendeztem). Az OptiFluor O  

vízzel nem elegyedő folyadék. A készített minta nem lesz egyfázisú, maga a vízminta a 

sűrűbb alsó fázisba kerül. Így elkerülhető, hogy a radon a fecskendőbe került vízből a 

levegőbe távozhasson. A küvettát ezután bezártam, és parafilmmel körültekertem háromszor, 

hogy a benne lévő levegő megfelelően be legyen zárva. 

 

 

7. táblázat: Vízadók csoportosítása kiépítettségük szerint 

Szabad felszínre törés Kiépített forrás vagy kút 

Remete-forrás (északi feltörés) Szent István kútja 

Remete-forrás (keleti feltörés) Volt Ferenc-forrás, Szekér Ernő-emlékforrás 

Remete-forrás Nádas-kút, Pán-forrás 

Csiker-forrás Kossuth-forrás, Scneider Ferenc-forrás 
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3.4. Vízmintavételi helyek leírása 

 
 

 
 

3. ábra: Szent István-kútja Szentkirályszabadján 

 

1. SZI 

 

Szentkirályszabadján található a Szent István-kútja, amely egy kiépített, 3,5 m mély 

kút. Ebből a kútból fél literes palackkal vettem mintát. A palackot kb. félig megtöltöttem 

murvával, és az oldalára csináltam egy négyzet alakú nyílást. Ezek azt szolgálták, hogy a 

palack minél hamarabb leérjen a kút aljára, és ezáltal lehetővé tegye, hogy a kút alján levő, 

magasabb radontartalmú vízből származzon a minta. Majd miután a felszínre húztam a 

palackot, az oldalán levő nyílásból fecskendővel vettem ki 10 ml-nyit, amit küvettába 

helyeztem. 
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2. RFX 

Balatonalmádiban van a Volt Ferenc-forrás, és a Remete-forrás. A Remete-forrás a 

zöld turistajelzés mentén található. Erről az útvonalról akkor kell letérnünk, mikor elérünk 

egy kőfalhoz. Itt vezet egy is kis ösvény jobbra lefele egy patak irányában. Miután 

elhaladtunk egy vízakna mellett (az ösvény jobb oldalán van ez), már meg is pillanthatjuk a 

forrást, melynek jelenleg három feláramlása van (rövidítéseim szerint: RFE, RFK, RFJ). Az 

északi feltörés (RFE) közvetlenül az ösvény mentén található. Ettől balra, a vízaknával 

szemben található a keleti feltörés (RFK). A forrás harmadik feltörése az északitól jobbra 

található, egy juharfa alatt. Mind a három forrásból közvetlenül fecskendővel vettem mintát. 

 

4. ábra: Remete-forrás feltöréseinek elhelyezkedése 

3. VJF 

A Volt Ferenc-forrás egy kiépített forrás, ami a kék és zöld jelzésű turistaúton 

található, egy, a vízmű által elkerített, de elhagyatott területen. Kifolyócsövén apró, kerek 

nyílások vannak. Egy ilyen nyíláson keresztül vettem fecskendővel mintát belőle. 

4. CSF 

A Csiker-forrás egy szabad felszínre törés, amely Felsőörs és Lovas közt található, 

Felsőörshöz közelebb. Felsőörst elhagyva egy benzinkút mellett haladunk el, majd az első 

buszmegállónál lefordulunk a főútról balra. Ennek a földútnak a jobb oldalán megművelt 

terület fekszik, míg a bal oldalán különböző fafajokból és csipkebogyóbokorból álló sort 
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láthatunk. Ez mögött nedves élőhelyet kedvelő növények vannak. Az út ezen oldalát nem 

művelik. Ezen a földúton megyünk addig, amíg meg nem pillantunk egy patakot. A forrás 

ettől a pataktól, illetve a földúttól balra található. Közvetlenül fecskendővel vettem belőle 

mintát. 

 

5. ábra: Balatonalmádiban és Felsőörsön levő források 

Jelmagyarázat: • - Volt Ferenc-forrás 

                        • - Remete-forrás 

                        • - Csiker-forrás 
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5. NK, NMV, NÚJ 

 

Csopakon van a Völgy utcában a Nádaskút (NK). Ez egy kiépített forrás, mely kétszer 

is a felszínre tör. A második felszínre töréséből  (rövidítésem szerint NMV) is rendszeresen 

vettem mintát. Ugyanebben az utcában, a vasúti sínhez közelebb található még egy forrás 

(rövidítésem szerint NÚJ). Mindegyik vízadóból közvetlenül fecskendővel vettem a mintát. 

 

 

6. ábra: Csopaki források elhelyezkedése 

6. KFB, SFB, SZE 

Balatonfüreden található a Kossuth-forrás, a Schneider Ferenc-forrás, és a Szekér 

Ernő-emlékforrás. Mind a három kiépített forrás. A Kossuth-forrás közvetlenül a Szívkórház 

mellett, a Schneider Ferenc-forrás a Tagore-sétányon van. A Szekér Ernő-emlékforrás a 71-es 

út Balatonfüredről Örvényesre vezető szakaszán van. Füredről kivezető részén, a hajógyár 

előtt egy tábla jelzi, hogy az út jobb oldalán egy savanyú vizes forrás található. Közvetlenül 

ennél a táblánál kell lefordulnunk jobbra a 71-es útról, majd az első kereszteződésnél balra 

fordulva elérkezünk a forráshoz. Mindegyikből közvetlenül fecskendővel vettem mintát. 
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7. PF 

Örvényes található a Pán-forrás, mely egy kiépített forrás. Egy templom kőkerítésének 

falából vezet ki a forrás kivezető csöve, melyből közvetlenül fecskendővel vettem a mintát.   

 

 

 

7. ábra: Csopakon, Balatonfüreden és Örvényesen levő források 

Jelmagyarázat: • - Nádaskút 

                         • - Scheider Ferenc-forrás 

                         • - Kossuth-forrás 

                         • - Szekér Ernő-emlékforrás 

                         • - Pán-forrás 

 

A kiépített forrásoknak megmértem a vízhozamát is. 
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3.5. Talaj,- és kőzetminták 

 

A talaj,- és kőzetminták Palóznakról, Balatonalmádiból, illetve a csopaki feltárásból 

származnak. Ezeket a mintákat azért vettem, hogy meghatározzam radon,- és 

rádiumtartalmukat, exhalációs koefficiensüket. Vagyis azt, hogy a radon milyen könnyen tud 

ezekből a mintákból kidiffundálni, és ez hogyan befolyásolja a vizek radontartalmát. Az 

alábbi táblázat tartalmazza a talaj,- és kőzetmintákat származási helyük szerint. 

 

8. Táblázat: Talaj,- és kőzetminták származási helyei 

Település neve Talajminta kódja Kőzetminta kódja Minták száma 

Balatonalmádi 

(Remete-forrás) 

Ø RFKK1; RFKK2 2 db 

Palóznak  

(szőlős talaja) 

PT1; PT2; PT3 Ø 3 db 

 

Csopak 

(kőfejtő) 

 

CSKT1 

CSKK1; CSKK2; 

CSKK3; CSKK4; 

CSKK5; CSKK6; 

CSKK7 

 

8db 

 

Balatonalmádiban a Remete-forrás egyik felszínre töréséből (RFK) származik két 

kőzetminta, mindegyiket a forrásból vettük ki. 

Palóznakról Csopakra vezető út bal oldalán egy szőlőskert két sorából 3 talajmintát 

vettem az első mintavétel alkalmával, mindegyiket a felső 15-20 cm-ről. Egy sorból 

származik a PT1 és a PT2, ezeket a szőlőtövek mellől vettük. A PT3-t eggyel feljebb 

(Palóznak felé) levő sorból vettük a szőlősorok közt levő úthoz közelebbről.  
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8. ábra: Palóznaki talajminták 

 

Csopakról származó talaj- és kőzetmintákat szintén az első mintavételkor vettem a 

csopaki vörös homokkő feltárásból, mely a Nádaskút közelében (attól kb. 50 méterre) 

található. Miután átjövünk a vasúti síneken, balra kell fordulnunk, és néhány lépés után meg 

is pillanthatjuk a feltárást. A különböző kőzetmintákat, és egy talajmintát a feltárás különböző 

részeiről vettük. Hogy melyik minta a feltárás melyik részéről származik, azt mutatja be a 

következő ábra. 
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9. ábra: Csopaki kőfejtőből származó talaj,- és kőzetminták 

 

A CSKK1 egy kb. 20 cm hosszú és 10 cm széles tömör kőzetdarab (ebből kivágtunk 

egy 5cm magas és 5 cm átmérőjű hengert, és az egyes mérési módszereknél ezt a kivágott 

részt vizsgáltuk. A CSKK2-7 kőzetminták, apró, 2-3 cm hosszú kőzetdarabok. (Ezek 

részletesebb jellemzése a függelékben szereplő talaj-mintavételi jegyzőkönyvben 

megtalálható.) Ezeket a kőzet,- és talajmintákat különböző tartókban szállítottam, majd 

előkészítettem az egyes mérésekhez. 
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4. Mérési módszerek 
 

4.1 Vizek radontartalmának meghatározása a folyadékszcintillációs 

méréstechnikával 

 

4.1.1. A folyadékszcintillációs méréstechnika 

A szcintillációs méréstechnika lényege, hogy a szcintillátorként használt anyag molekulái 

valamilyen hatásfokkal gerjesztődnek a radioaktív sugárzás hatására, majd fényfelvillanás 

kíséretében történő foton kibocsátásával mennek át a gerjesztett állapotból az alacsonyabb 

energiájú alapállapotba. Amikor a detektoranyag folyadék, akkor beszélünk 

folyadékszcintillációról. Ilyenkor a szcintilláló közeget koktélnak hívjuk. A 

folyadékszcintillációnak vizes minták mérésekor az a nagy előnye, hogy a szcintilláló anyag 

elkeveredik a radioaktív izotópokat tartalmazó folyadékkal, és így nagyon kis hatótávolságú 

sugárzások is észlelhetők.  

A folyadékszcintillátorok három komponens elegyei. A legnagyobb térfogatszázalékban 

az oldószer van a koktélban. Ez a fázis nagy hatásfokkal elnyeli az energiát, de az általa 

kibocsátott fotonok hullámhossza nem megfelelő, nem esik a látható tartományba. Ezért két 

másik anyagot is tesznek a koktélba. Ezek a primer és a szekunder szcintillátorok. A primer 

szcintillátor átveszi az oldószer molekulák gerjesztési energiáját, és fényt bocsát ki, melynek 

hullámhossza már nagyobb. A szekunder szcintillátor átveszi a primer által kibocsátott 

energiát és még hosszabb hullámhosszúságú fotont bocsát ki. A két szcintillátor csak kis 

koncentrációban van a koktélban.  

A koktélből kijutó szcintillációs fotonok számát a kioltás jelensége csökkentheti. A kioltás 

azt jelenti, hogy a mintában keletkező foton közül néhány elnyelődik Az elnyelődést több 

folyamat okozhatja. A minta tartalmazhat nagyobb szemcséket vagy valamilyen színes 

anyagot is. Ezek, mint fényelnyelő centrumok működnek. Ennek eredményeként a detektálás 

hatásfoka csökken. 

 Minden esetben OptiFluor O-t használtam koktélként. Az OptiFluor O speciálisan olyan 

anyag, amely nemcsak hogy szcintillációra képes, de még a radont sokkal jobban is oldja, 

mint azt a víz teszi, ezért a radon-atomok többsége a szcintillációs fázisban lesz a diffúziós 
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egyensúly beállta után. Ez az egyensúly a mintavételt követő 2-3 óra elteltével áll be a koktél 

és a víz radonkoncentrációja, illetve a radon és leányelemei közt. [13] 

 

4.1.2. A Tri-Carb működése 
 

A vízminták radontartalmának mérését minden esetben a Tri-Carb nevű berendezéssel 

végeztem, mely egy folyadék-szcintillációs spektrométer. A műszerben két 

fotoelektronsokszorozó (FES) detektálja a mintában bekövetkező fényfelvillanásokat, és 

ezeket átalakítja elektromos feszültségimpulzussá. Az elektronika csak azokat az 

impulzusokat fogadja el igaziaknak, melyeket mind a két fotoelektronsokszorozó egyszerre 

detektál. A fotoelektronsokszorozó fényhozammal arányos elektromos jelet készít. 

Az ilyen elektromos impulzusok egy sokcsatornás analizátor bemenetére érkeznek. Az 

analizátor az impulzusok amplitúdóját megméri, digitalizálja, majd a kapott értékeknek 

megfelelő számú csatorna állását 1-gyel megnöveli. Ily módon a sokcsatornás analizátor a 

mért amplitúdó értékekből statisztikát készít.  

Radon amplitudóspektruma
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10. ábra: Radon spektuma 

 A megfelelő paraméterek (protokoll, mérési idő, csatornabeállítások…) beállítását 

követően megkezdődik a mérés. Mi a mérésidőt 15 percre, a csatornaszélességeket a 

következő értékekre választottuk:  

A: 25 keV ee - 900 keV ee    (ezzel számoltunk) 

B: 50 keV ee - 900 keV ee 

C: 0 keV ee - 25 keV ee 
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Az LCD monitoron követhetjük a detektálási intenzitást, és a mérés megkezdése óta eltelt 

időt. A mérés végeztével a géphez kötött nyomtatón kapjuk meg a mérés eredményeit. [13] 

 

11. ábra: Tri-Carb küvettákkal 

 

4.1.3. A minta radontartalmának meghatározása 

Először azt kell meghatároznunk, hogy a mintánk hány elektromos jelet keltett percenként. 

Ennek nálunk is szokásos jele a CPM, azaz Counts Per Minute. Ez nem feltétlenül azonos 

a bomlások számával, mert a detektorunknak lehet 100%-nál kisebb hatásfoka is. A mérés 

során felhasználjuk egy korábbi olyan mérés eredményét, amikor ismert aktivitású 

radonos oldatok CPM-jét határoztuk meg. Ezen kalibrációs mérés eredménye a kalibrációs 

görbe, ami a CPM és a 10 ml-es minta aktivitását összeköti. A minta térfogata ismert, 

ezért az aktivitás-koncentráció is meghatározható: c=A/V , ahol A a minta aktivitása (a 

mintában másodpercenként történő bomlások száma) és V a minta térfogata. Az aktivitás-

koncentrációt Bq/l-ben mérjük. Ismert radon-koncentrációjú mintákkal elvégzett 

kalibráció eredménye a következő lett:  

lBqCPMc /
98.1

10−
=

. 

A radon aktivitásából azután a benne lévő radon-atomok száma is meghatározható. Ennek 

alapja az az összefüggés, hogy az N darab radioaktív izotópot tartalmazó rendszerben a 

másodpercenkénti bomlások száma arányos N-nel, és az arányossági tényező a λ.  
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ahol λ: a bomlási állandó, T1/2 : az izotóp felezési ideje. [13] 

 

N
T

NA
2/1

2ln
== λ

Mindezt a számolást a gyakorlatban egy Excelben megírt program hajtotta végre, mely a 

printen kapott adatokból automatikusan meghatározta az adott minta radonkoncentrációját és 

a koncentráció hibáját. A printen a következő adatok szerepelnek: 

- protokoll száma 

- minta számára 

- mérési idő (TIME) 

- A,B,C csatornák beütésszámai beütés/percben (counts per minute): 

CPMA, CPMB, CPMC 

- az első mérésmegkezdésétől a következő mérés befejezéséig eltelt 

idő (ELTIME) 

- a belső standarddal mért kioltás (tSIE) 

- a spektrumot jellemző spektrális index (SIS) 

 

4.2. Radon kamra – RAD7 mérések 

A RAD7 nevű berendezés a radon és a toron radioaktív nemes gázok aktivitás-

koncentrációinak meghatározására használatos hordozható alfa–spektrométer. Ezen elem 

koncentrációját a leányelemek (radon esetén: polónium-218, polónoium-214, toron esetén: 

polónium-216, polónium-212) koncentrációjából határozza meg. 

 

4.2.1. A radon kamra 
 

 
12. ábra: Radon kamra talajmintával 

 29



 
A radon kamra kb. 1,6-2 dm3 térfogatú, henger alakú, légmentesen zárható, két végén 

csappal rendelkezik. Egyik végén csavaros fedéllel nyitható, ami lehetővé teszi, hogy 

mintákat tegyünk bele. Mielőtt a fedelet rácsavarnánk a kamrára, egy gumigyűrűt kell 

belehelyezni, és ha ez teljesen ráfekszik a fedélre miután rácsavartuk a kamrára  biztosítja azt, 

hogy az ténylegesen ne eresszen. A két csapot is el lehet zárni (akkor van zárva, ha a csőre 

merőlegesen áll a csap), illetve csöveket lehet rá tenni, amikkel hozzáköthető a kamra a Rad7-

re. Az egyik csapra a párátlanító csövét kell tenni (a párátlanító másik csöve a RAD7-hez 

kapcsolódik- inlet), a másikra egy olyan csövet, melynek másik vége elvékonyodik, és ez 

kapcsolódik a Rad7-hez (outlet).  

 

13. ábra: Egy minta megmérésére összeállított RAD7 

 

A légmentesen lezárható kamra azt a célt szolgálja, hogy a belehelyezett mintából 

kiáramló radon és a rádium közt, illetve a keletkező és elbomló radon koncentrációja közt 

egyensúly álljon be. Vagyis ugyanannyi radon keletkezzen, mint amennyi elbomlik. Ez az 

egyensúly öt felezési idő eltelte után következik be, ami a radon esetén három hetet jelent, 

mivel felezési ideje 3,8 nap.   
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14. ábra: RAD7 

 

4.2.2. A RAD7 detektor működése 

A RAD7 egy szilárdtest félvezető detektort használ, amely egy kis beépített Si félvezető. 

Ez alakítja át az α–sugárzás energiáját elektromos jellé, illetve képes meghatározni a 

készülék, hogy melyik izotóp keltette a sugárzást. A félvezető detektor a RAD7 belsejében 

egy 0.7 liter félgömb alakú cella központjában van elhelyezve. E félgömböt, belülről 

elektromos vezető réteggel vonták be, amelyet magas feszültséghez, 2000-2500 V-hoz 

csatlakoztatnak. Ez a feszültség elektromos teret hoz létre a félgömb alakú cella belsejében, és 

ez az elektromos tér a pozitívan töltött részekéket a detektorra hajtja. 

A levegővel keveredett 222Rn gázt egy pumpa szívja be a detektorba. Mielőtt ez a levegő 

beérne, egy finom kis szűrő megszűri és nem engedi bejutni a levegővel keveredett 

szennyeződéseket. A levegőt a detektorban másodszor is megszűrjük egy kis pórusú szűrővel. 

Ennek az a feladata, hogy kiszűrje a bejutáskor keletkezett radon leányelemeket, amelyek 

fémek. A radon, mint nemesgáz átjut ezen a másodlagos szűrőn is és bejut a detektor 

cellájába. Itt radon-gáz atommagjai bizonyos valószínűséggel elbomlanak és 218Po keletkezik 

belőlük. A pozitív töltéssel bíró polónium atommagokat az elektromos tér az Si detektorra 

hajtja, amire azok rátapadnak. A detektor aktív felületén a rövid felezési idejű (T1/2 = 3,05 

perc) 218Po atommagok gyorsan elbomlanak. A keletkezett alfa részecskéket a detektor 

pontosan 50% valószínűséggel detektálja és a létrehozott elektromos jel nagysága arányos a 
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218Po α-jának energiájával. Az ezt követő bomlás béta-részecskéket ad, amelyek nem keltenek 

összetéveszthető jeleket, a további α-bomlások energiája pedig markánsan más. Ezeket a 

jeleket a RAD7 elektronikus berendezése felerősíti, kiszűri az elektromos zajoktól, és rendezi 

a nekik megfelelő amplitúdók szerint. 

A radon aktivitás-koncentrációját a RAD7 detektor kétféleképpen tudja meghatározni. 

• Szippantási módban, amelynél a radon gyors beszippantásával a detektor viszonylag 

gyors választ ad a radon koncentrációjának változásáról. Ez úgy történik, hogy a kis 

felezési idejű 218Po atommagokból (3,05 perc) származó alfa részecskék számlálásával 

a detektor meghatározza a radon aktivitás-koncentrációját a 6,00 MeV 

energiacsatornában, Bq/m3-ben vagy pCi/l-ben. Ez a mód rövid idejű mérésekre 

szolgál, és nagy érzékenységet mutat. 

• Normál módban, amely helyhez kötött hosszú idejű méréseknél, a radon koncentráció 

meghatározására figyelembe veszi épp úgy a 218Po által kibocsátott alfa részecske 

energiáját, mint a második leányelem 214Po alfa részecskéjének energiáját, a 7,69 MeV 

energiacsatornában. Kétszer több elektromos jelünk lévén a mérés közben, a mérés 

pontossága megnövekszik. Ezt a módot folytonos, több mint 3 órás méréseknél 

szokták alkalmazni. 

Ilyenformán láttuk, hogy a RAD7 a radon és toron leányelemeinek alfa részecskéit 

detektálja, és azok energiáját méri. Több, különböző energiájú részecske detektálása egy 

spektrumot eredményez. A RAD7 α energia-spektrumában (amely 0-tól 10 MeV-ig terjed) 

megtalálhatjuk a radon és toron leányelemei α–sugárzását a 6-tól a 9 MeV-ig terjedő 

tartományban. Négy alapvető α–energiacsatornát különböztetünk meg, melyek a következők. 

• Az un. új-radon csatorna (A csatorna) szippantási módban, amely a 3,05 perc rövid 

felezési idejű 218Po alfa részecskéit érzékeli a 6,00 MeV energián. 

• Az un. új-toron csatornája (B csatorna), amely a 0,15 sec rövid felezési idejű 216Po 

bomlásából keletkező 6,78 MeV energiájú alfa részecskék impulzusait tartalmazza. 

• A régi radon 214Po csatornája (C csatorna), amelynek ugyancsak rövid felezési ideje 

van (165µs), és amelybe a 7,69 MeV energiájú alfa részecskék tartoznak. 

• A régi toron csatornája (D csatorna), amelybe a 10 órás felezési idejű 212Po alfa 

részecskéi tartoznak 8,78 MeV energián. 
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Az E, F, G, H csatornák hibajelző csatornák, amelyek vagy a radon leányelemei alfa 

energiáinál nagyobb energiákat észlelik, vagy az alacsonyabb energiájú zajszintet érzékelő 

csatornák. Ha ezek az előírt szintnél többet számlálnak akkor valószínűleg nem megfelelő 

környezetben mérünk, vagy az egész mérőrendszerünk nem megfelelően működik. Ezen négy 

csatorna együttesen egy O csatornát képez, amelyben ha a detektor által észlelt elektromos 

jelek száma meghaladja a 30%-ot, akkor helytelen mérésekhez jutunk, ugyanis a detektorunk 

rosszul működik. [13] 

A Rad7 alkalmazásának lehetőségeit hat csoportba sorolhatjuk: 

• a levegő radontartalmának folyamatos monitorozása; 

• légbeszívás radon és/ vagy toron mérés céljából; 

• levegőminták szűrőpróbaszerű vizsgálata; 

• vízminták radontartalmának mérése; 

• talajpára, és 

• tárgyak, felületek radon,- illetve toronemissziójának vizsgálata. 

 

4.3. Gamma-spektroszkópiai mérések 

4.3.1. A detektor 
GC1520-7500SL típusú HPGe detektoron végeztem a gamma-spektroszkópiai 

méréseimet. Ez egy szennyeződésektől mentes, tiszta germániumból álló koaxális, félvezető 

detektor. Átmérője 5cm, magassága 5 cm. 

 
15. ábra: HPGe detektorának sematikus rajza 

 
 
Ezt a detektor egy burkolat fedi, ez alatt van a tiszta germánium kristály vákuumban. A 

kristály nagyfeszültségre (DC 4000V) kapcsolt elektródák közt van. Közepén található egy 
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érzéketlen térfogat. Egy detektálás során mindig a detektor érzékeny térfogatában maradt 

energiát tudjuk mérni. E leadott energiát a mérendő semleges γ-kvantum a detektor anyagával 

való kölcsönhatása határozza meg. Ez a kölcsönhatás többféle is lehet. Előfordulhat olyan 

eset, amikor a γ-foton keresztülmegy a detektoron, ilyenkor ez az energia elveszik a 

számunkra. Másik eset lehet az, hogy a γ-foton Compton szóródik a detektorban. Ez azt 

jelenti, hogy a γ-foton ütközik a detektor egy elektronjával, annak átadja energiájának egy 

részét, majd nagyobb hullámhosszal továbbmegy. A meglökött elektron töltések létrehozására 

képes. A detektorra nagyfeszültség van kapcsolva, ez elindítja az elektront a pozitív elektróda 

felé, tehát áram folyik át a kristályban. A detektor után kapcsolt töltésérzékeny erősítőben ez 

az áram impulzust hoz létre. Harmadik lehetőség az, hogy fotoeffektus játszódik le. Ilyenkor a 

γ-foton összes energiája bent marad a detektorban. Ebben az esetben is a foton egy 

elektronnak adja át az energiáját, amely a fentiek szerint töltést produkál, melyből impulzus 

lesz. Ha egy 1022 keV energiánál nagyobb energiájú foton érkezik a detektorba, az képes 

arra, hogy létrehozzon egy elektron-pozitron párt, melyek ellentétes irányba lökődnek szét. 

Ha a pozitron találkozik egy elektronnal képes arra, hogy annihilálódjon. Ilyenkor két 511 

keV energiájú γ-foton keletkezik. Előfordulhat többszörös Compton szóródás is, illetve az is, 

hogy egy Compton szóródó foton végül fotoeffektusban elhal, vagy távozik a kristályból 

(utóbbi két esetben a foton teljes energiája nem marad a detektorban).   

A félvezető detektorok energia-felbontóképessége 1,33 MeV mellett 2 keV. Ez azt 

jelenti, hogy egy csatornába 2 keV-nyi energia juthat (így ez a tulajdonság alkalmassá teszi a 

detektort pontos energia meghatározásra). Ezt a kobalt 1173,2 és 1332,5 keV energiájú 

csúcsainak súlyozott átlaga alapján számították ki úgy, hogy megállapították, hogy ezen 

csúcsok félérték szélessége mennyi keV. 
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 4.3.2. A HPGe felépítése, és az egyes részek feladata 

 
16. ábra: HPGe felépítése 

 
A HPGe detektorát egy 10 cm vastag ólomfal vesz körül (ez két sor ólomtéglát jelent), 

illetve belső burkolatként vaslemezek is találhatóak oldalt és az ólom tető alatt. 

Az ólom és a vas burkolat együtt eredményez egy alacsony hátterű kamrát, ebben 

található a detektor. Ennek az a szerepe, hogy kiszűrje a környezetből jövő  természetes és 

esetleges mesterséges háttérsugárzást. A vaslemezekre azért van szükség, mert a γ-sugárzás 

gerjeszti az ólmot, emiatt a spektrumban megjelennének az ólom röntgen vonalai, és a háttér 

megnőne. A vaslemezek a röntgen-fotonokat elnyeli, viszont a vas röntgen vonalai is 

megjelennek a spektumban kb. 6keV energiánál. Ez a spektrum elején található, a mérési 

eredményt nem befolyásolja.  

Szobahőmérsékleten a detektorban levő germánium atomok mozognak (Brown-

mozgás), ez a mérések során zajt eredményezne. Ennek elkerülésére -196 °C-os cseppfolyós 

nitrogénnel hűtik a detektort. Ezáltal csökken a Brown-mozgás, kevesebb töltés jön létre a 

germánium atomok elektronjainak az ütközési ionizációja miatt, a γ-fotonok könnyebben 

eltalálják az elektronokat, a spektrum szebb lesz és a hatásfok is nő. A duplafalú nitrogén 

tartályból egy vörös réz rúd (hideg ujj) juttatja el a hideget a kristályhoz. 

A detektoron van egy töltés érzékeny erősítő. Ez tüskeszerű jeleket generál. Ezek a 

jelek vezetéken keresztül jutnak a spektroszkópiai erősítőbe, amely a jeleket tovább erősíti, 

illetve olyan formátumba teszi, amit az ADC elfogad (négyzetes jelek, amplitúdójuk 

nagyobb). 
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17. ábra: A HPG egyes részei 

 
A spektoszkópiai erősítőből az analóg digitális konverterbe (ADC) jutnak a különböző 

nagyságú impulzusok. Az ADC a jelnagysághoz rendel egy-egy helyet, csatornát (1 és 4096 

között). Ebbe a csatornába gyűjti az egyes jelek gyakoriságát. Amennyiben jól meghatározott 

energia leadás történt a detektorban, ez egy jól meghatározott csatornaszám környezetének 

kijelölését jelenti. Így ha ábrázoljuk a csatornaszám függvényében (x-tengely) a detektált 

jelek számát (y-tengely), lesznek bizonyos karakterisztikus helyek, ahol csúcsokat kapunk. Az 

ADC már a számítógépben helyezkedik el, az analízist végző programmal együtt alkotja az 

analizátor kártyát. 

 

4.3.3. A mintában lévő elemek azonosítása a megfigyelt gamma-energiák 

alapján 

Különböző talaj,- és kőzetmintákat vizsgáltam gamma-spektroszkópiával. Az egyes 

minták mérése előtt végeztem energiakalibrációt egy 232Th forrás segítségével. Ehhez néhány 

percig analizáltam a Th spektrumát. A spektrumban megjelenő 238.6 keV  (212Pb-hoz tartozó 

energia)és 2614.7 keV (208Tl-hoz tartozó energia) energián megjelenő csúcsokat (ezek a 

spektrum kis energiájú részén megjelenő legnagyobb intenzitású és a spektrum végén 

megjelenő vonalak) használtam. A kalibrációhoz leolvastam a csúcsok helyét, majd 
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megadtam a csúcsokhoz tartozó ismert energiákat. Ezután tettem a mintáimat vagy 

közvetlenül, vagy alumínium tartóban a detektorra. 

 

18. ábra: Talajminta alumínium tartóban 

 
Általában 24 órás méréseket végeztem. Az alábbi táblázat tartalmazza a mérések időpontját, 

hosszát, a minták nevét, illetve, hogy melyik minta hogy került a detektorra. 

9. táblázat: Kőzet,- és talajminták gamma-spektroszlópiai mérésének egyes jellemzői 

A minta neve A mérés kezdete A mérés hossza Mintatartó 
CSK1H1 (csopaki 

kőzetminta) 
12.14. 24 óra ∅ 

PT2H1 (palóznaki 
talajminta) 

03.01. 20 óra Folpak 

PT3 (palóznaki 
talajminta) 

03.13. 24 óra Alumínium tartó (V2)

CSKT1 (csopaki 
talajminta) 

03.16. 24 óra Alumínium tartó (V3)

PT2MRSZ (palóznaki 
kezelt talajminta) 

04.04. 24 óra Alumínium tartó (V4)

PT1SZ (palóznaki 
kezelt talajminta) 

04.11. 24 óra Alumínium tartó (V1)

CSKK7 (csopaki 
kőzetminta) 

05.02. 24 óra Alumínium tartó (V4)

RFKK2 (Remete-
forrás kőzete) 

05.05. 24 óra ∅ 

 

Az önabszorpció vizsgálata végett minden mintát megmértem úgy is, hogy ráhelyeztem 

egy 152Eu izotópot, illetve magát az európiumot is megmértem úgy, hogy közvetlenül a 

detektorra helyeztem és úgy is, hogy egy üres alumínium tartóra erősítetem. Az európiumos 

mérések időtartamát az alábbi táblázat tartalmazza. 
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10. táblázat: Európiumos mérések egyes jellemzői 

Európiumos mérés A minta neve Az európium elhelyezkedése 

időpontja hossza 

PT3J Eu a mintatartó jobb szélén van 03.13. 20 perc 

PT3B Eu a mintatartó bal szélén van 03.13. 20 perc 

PT3K Eu középen van 03.13. 20 perc 

PT2H1J Eu a mintatartó jobb szélén van 03.13. 10 perc 

PT2H1B Eu a mintatartó bal szélén van 03.13. 10perc 

PT2H1K Eu középen van 03.13. 10 perc 

CSKT1K Eu középen van 03.13. 20 perc 

VUB üres Al mintatartó bal szélén van az Eu 03.13. 10 perc 

VUK üres Al mintatartó közepén van az Eu 03.13. 10 perc 

EU152313 izotóp a detektoron 03.13. 10 perc 

PT2MRSZE Eu középen van 04.06. 15 perc 

PT1SZE Eu középen van 04.06. 15 perc 

CSKK1EU Eu középen van 04.06. 15 perc 

CSKK7EU Eu középen van 04.25. 15 perc 

RFKK2 Eu középen van 04.25. 15 perc 

Az energiaspektrumban karakterisztikus energiáknál éles, Gauss-görbe alakú csúcsokat 

detektálhatunk. E csúcsok területe a bomló elem aktivitásával (koncentrációjával) függ össze, 

arányos továbbá azzal, hogy egy adott energiájú vonal milyen valószínűséggel jelenik meg az 

anyaelem gerjesztése esetén. A koncentrációnak a csúcsterülettel való egyenes arányosságáról 

a minta önelnyelődése és a detektor energiafüggő hatásfoka miatt nem beszélhetünk. Mindkét 

tényező azonban kimérhető, és detektorunk esetében ismert – avagy meghatározható 

(mérhető, illetve számolható) függvények. 

Ezeket a csúcsokat a Spill nevű programmal értékeltem ki. Létezik egy program 

(DECAY), melyben több ezer gamma energia van felsorolva az azt kibocsátó maggal együtt. 

A mért energiák alapján könnyen azonosíthatjuk a kibocsátó magot. Az egyes magoknál 
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pedig megtaláljuk azt, hogy a bomlások hányad részében jön ki a mért energiájú gamma-

foton. Ebből a programból kiválasztottuk annak a négy elemnek egy-egy jellegzetes energiáját 

(185,99→226Ra; 609,3→ 214Bi; 1460→40K; 2614,5→208Tl), mely alapján az aktivitásukat meg 

akartuk határozni, illetve az európiumos mérések esetén az európiumra jellemző 11 energiát. 

Ezeket az energia értékeket, illetve ezek százalékos gyakoriságát be kell írni egy ANA file-be. 

Az ANA file első két sora tartalmazza az utasítások magyarázatát. Alatta levő részen 

szerepelnék az energiák keV-ben, melyekhez tartozó csúcsokat ki szeretnénk értékelni, ezt 

követi a hatásfok, majd egy százalékos szám, mely azt mutatja, hogy az adott energia hányad 

része az adott elem a gamma sugárzásának. Ez a három szám szerepel egy sorban. Miután az 

összes számunkra lényeges energiát beírtuk, be kell írni a kiértékelendő spektrumok nevét, a 

kalibráció módját, a mérési időt másodpercben, és a minta tömegét. A Spill program ez 

alapján az ANA file alapján értékeli a spektrumot, illetve a megadott energiánál jelentkező 

csúcsokat.  

Ha a Spill programba végigfuttatjuk az ANA filet, annak eredménye egy FITRES file, 

mely az alábbi módon néz ki: 

f:\pt2h1.spm 

1 259,38     184,94   1240 84 12,314 0,833 23,826 2,812 

2 860,77 609,32 1984 55 6,826 0,191 20,715 0,635 

3 2067,05 1460,80 3776 64 127,671 2,155 407,357 7,070 

4 3700,74 2614,53 517 24 8,123 0,373 24,799 1,239 

 

Első sorban szerepel a kiértékelt spektrum neve. Az utána lévő sorokban a következők 

szerepelnek: csatornaszám, a megtalált energia, melyet az ANA fileban adtunk meg, az 

energiához tartozó beütések száma és azok hibája (ster ± hiba), az utolsó négy oszlopban az 

alábbi egyenletek eredményei szerepelnek: 

T
ster

**εη
  ,ahol η a hatásfok, ε a csatornaarány, és T a mérés időtartama másodpercben. 

Ennek a képletnek az eredménye szerepel a hatodik oszlopban, ezt követi ennek a hibája. Az 

utolsó előtti oszlopban a koncentráció szerepel, majd a hibája az alábbi egyenlet alapján: 

tömeg
T

háttér
T

ster 1*1000*
*εη

−
  , ahol η a hatásfok, ε a csatornaarány, T a mérési idő. 
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5. Mérési eredmények és diszkussziójuk 

5.1. Vízvizsgálatok eredményei 

 
Méréseim során Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Felsőörs, Csopak, Balatonfüred 

és Örvényes forrásainak/ kutainak radontartalmát vizsgáltam meg. Célom az volt, hogy a 

radonkoncentráció időbeli változásaira tegyek megállapításokat. 

Az alábbi táblázat az általam vett vízminták radonkoncentráció-értékeit és azok hibáit 

tartalmazza. 

 
Egyes mintavételek alkalmával mért radonkoncentráció (Bq/l)  

A források neve 2005. 
10.01. 

2005. 
10.29. 

2005. 
12.11. 

2006. 
01.15. 

2006. 
02.10. 

2006. 
03.11. 

2006. 
04.09. 

Szent István 
kútja 

31 ±14 31,21 ± 
3 

31,3 ± 3 29,56 ± 
3 

32,16 ± 
3 

32,67 ± 
3 

32,47 ± 
3 

Volt Ferenc-
forrás 

17,23 ± 
2,5 

13,83 ± 
2 

15,58 ± 
2 

13,68 ± 
2 

17,61 ± 
2 

16,42 ± 
2 

16,56 ± 
2 

Remete-forrás 
(RFE) 

53,32 ± 
5 

33,99 ± 
3 

39,58 ± 
3,5 

40,39 ± 
3,5 

45,10 ± 
3,5 

40,03 ± 
3 

41,84 ± 
3,5 

Remete-forrás 
(RFK) 

40,77 ± 
4 

52,59 ± 
4 

52,94 ± 
4 

53,68 ± 
4 

55,59 ± 
4 

51,44 ± 
4 

57,31 ± 
4 

Remete-forrás 
(RFJ) 

46,52 ± 
4 

60,52 ± 
5 

48,03 ± 
4 

49,72 ± 
4 

46,52 ± 
3,5 

50,21 ± 
4 

51,17 ± 
4 

Csiker-forrás 81,03 ± 
6 

88,07 ± 
6 

85,23 ± 
5,5 

86,24 ± 
5,5 

83,84 ± 
5 

88,08 ± 
5,5 

83,89 ± 
5 

Nádaskút 127,25 
± 8 

120,47 
± 7 

136,65 
± 7,5 

115,62 
± 6,5 

120,14 
± 6,5 

132,27 
± 7 

132,74 
± 7 

Nádaskút 2. 
feltörése 

 85,39 ± 
6 

76,23 ± 
5 

88 ± 5,5 73,11 ± 
5 

85,46 ± 
5 

95,95 ± 
6 

Völgy utcai 
forrás 

113,38 
± 9 

   119,72 
± 7 

107,59 
± 6 

114,69 
± 6,5 

Kossuth-forrás 60,48 ± 
5 

59,51 ± 
5 

52,48 ± 
4 

49,08 ± 
4 

63,44 ± 
4,5 

51,83 ± 
4 

54,66 ± 
4 

Scneider Ferenc-
forrás 

39,38 ± 
4 

40,41 ± 
4 

42,88 ± 
3,5 

48,5 ± 4 48,85 ± 
4 

44,14 ± 
4 

42,02 ± 
4 

Szekér Ernő- 
emlékforrás 

69,54 ± 
6 

74,59 ± 
5 

63,96 ± 
4,5 

68,59 ± 
4,5 

72,14 ± 
5 

77,79 ± 
5 

84,79 ± 
5 

Pán-forrás 62,18 ± 
5 

68,02 ± 
5 

59,79 ± 
4,5 

64,27 ± 
4,5 

59,94 ± 
4,5 

57,12 ± 
4 

57,49 ± 
4 

 
 A források/ kutak radonkoncentráció átlagának számolásánál, illetve a további 

számolásoknál felhasználtam Burján Anita és Ádány Tímea eredményeit is. Az alábbi táblázat 

tartalmazza ezen eredmények átlagát csökkenő sorrendben. 
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Forrás/kút neve Radonkoncentráció átlaga 

(Bq/l) 
Nádaskút 130,8 ± 7,4 

Völgy utcai forrás 113,8 ± 7,1 
Nádaskút 2. feltörése 84 ± 5,8 

Csiker-forrás 83,4 ± 5,5 
Szekér Ernő-emlékforrás 69,5 ± 5 

Pán-forrás 62,7 ± 4,7 
Kossuth-forrás 60 ± 4,6 

Remete-forrás (RFK) 52 ± 4 
Remete-forrás (RFJ) 50 ± 4 

Schneider Ferenc-forrás 44 ± 4 
Remete-forrás (RFE) 42 ± 3,6 

Szent István kútja 31,5 ± 3 
Volt Ferenc-forrás 15,8 ± 2 

 
 

A jelen munka keretében a vízadók többségéből hét alkalommal vettem mintát. (Ezek 

alól csak azok a források/ kutak kivételek, melyekről kiderült, hogy vezetékes víz van bennük, 

nem a permi vörös homokkőből fakadnak, vagy csak későbbi mintavétel alakmával találtam 

rá a forrásra, amiből aztán rendszeresen vettem mintát.) A hét mintavételre októbertől 

áprilisig került sor. Annál a hét forrásnál, ahol korábbi mérési adatok is a rendelkezésemre 

álltak (2002-2003-as Burján Anita és 2004-2005-ös Ádány Tímea-féle eredmények) az 

időbeli állandóság vizsgálatakor ezeket az értékeket is figyelembe vettem. Az alábbi 

grafikonok a kapott radontartalom-időfüggéseket mutatja a különböző forrásoknál/ kutaknál. 

 
A következő ábrán azon 6 forrás radontartalmát mutatom be, amihez nincs 2005 nyara előtti 
mérési eredmény (először grafikonon, majd oszlopdiagramos formában): 
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Azon 7 forrás eredményei, melyekhez vannak korábbi eredmények: 
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Ádány Tímeával és Burján Anitával közös források/ kutak 
radontartalmának változása
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Az időbeli változás mértéke az egyes forrásoknál/ kutaknál számszerűen is 

jellemezhető. Ezt tartalmazza a következő táblázat. Az egyes oszlopokban szereplő adatokat a 

következő képletekkel számoltam ki: 

 

átlagos radontartalom, ( )1 2 ... /ic c c c= + + + i  ,ahol c az egyes mintavételekkor 

tapasztalt koncentráció, és i a mintavételek száma. 

egy mérés átlagos mérési bizonytalansága m immm i /)...( 21 ++= , ahol m az egyes 

mintavételekkor tapasztalt koncentrációk mérési bizonytalansága. A mérések mindig 

ugyanolyan beállítások mellett történtek, ezért mi értékei lényegében egyformák, nem 

követünk el nagy hibát, ha a továbbiakban a helyükre az átlagos m-et írjuk, ami így konstans 

időben. 

az átlagérték bizonytalansága má = m/ i   

becsült szórás, az átlagtól való eltérések átlaga  

σ= 2 2
1 2( ) ( ) ... ( ) /ic c c c c c− + − + + −  

2 i  

szórás (változás) %-ban v=(σ/c)*100 

arány σ/m. Ennek hibájához, a becsült szórás hibáját a χ2-eloszlás relatív hibája alapján a 
(2/n)1/2 formula segítségével számoltuk ki. 
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11. táblázat: A megmintázott források radontartalmának időbelisége 

 
 
 
 

források/ 
kutak neve 

átlagos 
radontartalom 

(Bq/l) 

átlagos 
mérési 
bizony-

talanság 
(Bq/l) 

átlagérték 
hibája 
(Bq/l) 

becsült 
szórás 
(Bq/l) 

szórás 
%-ban 

arány 
σ/m 

arány 
hiba 

Nádaskút 130,8 7,4 2,3 10 7,6 1,4 0,30
Nádaskút 
második 
feltörése 84 5,83 2,4 7,5 9 1,3 0,38

Völgy utcai 
forrás 113,8 7,1 3,6 6,7 5,9 0,9 0,33

Csiker-
forrás 83,4 5,5 1,8 4,1 4,9 0,7 0,17

Szekér 
Ernő-

emlékforrás 69,5 5 1,4 6,8 9,7 1,4 0,28
Pán-forrás 62,7 4,7 1,5 3,8 6,1 0,8 0,18
Kossuth-

forrás 60 5 1,4 7 11,7 1,5 0,33
Remete-
forrás 
(RFJ) 50 4 1,4 4,3 8,5 1,1 0,26

Remete-
forrás 
(RFK) 52 4 1,5 5 9,5 1,2 0,33

Remete-
forrás 
(RFE) 42 3,6 1,3 5,5 13,2 1,5 0,41

Schneider 
Ferenc-
forrás 44 4 1,2 3,2 7,2 0,8 0,18

Szent István 
kútja 31 3 1,2 1 3,1 0,3 0,08
Volt Ferenc-
forrás 15,8 2 0,8 1,5 9,1 0,7 0,19
 

Az utolsó oszlopban jelzett érték: a mérési átlagtól való eltérés átlaga/ átlagos mérési 

hiba hányadosa arányos azzal, hogy a forrás radontartalma mennyire változik időben. Azoknál 

a forrásoknál, ahol az arány kisebb 1-nél, a mérések nem mutattak ki időbeli 

radonkoncentráció változást. Néhány forrás esetén az arány 1 felett van, ami a radontartalom 

időbeli változására utal. Ezeket a forrásokat a táblázatban piros (jelentősen meghaladja az 1-

et), vagy zöld (kismértékben haladja meg az 1-et, és az egyszeres szóráshoz tartozó hibahatár 

eléri az egyet) feldőlt betűvel szedtem. Kivéve a Nádaskút második feltörését, mivel ez nem 

egy önálló forrás. Illetve az itt tapasztalt radonkoncentrációt jelentősen befolyásolja a 
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kipárolgás, a mintavétel módja. Tehát ezek alapján a Nádaskút, a Szekér Ernő-emlékforrás, a 

Kossuth-forrás a Remete-forrás három felszínre törése esetén változik a radonkoncentráció 

időben. A többi forrás/ kút radonkoncentrációja időben állandónak mondható. Érdekes 

eredmény, hogy a Nádaskút és a Remete-forrás esetén a csak általam egy év alatt mért 

Nádaskút második feltörés, ill. a Remete-forrás két újabb RFK, RFE feltörései esetén is 1-nél 

nagyobb arányt tapasztaltunk, ugyanúgy, mint a három éves időt felölelő Nádaskút és RFJ 

esetén. A többi „csak általam mért” forrás időbeli állandóságánál meg kell említeni, hogy ez 

csak hét hónapra vonatkozik.   

A mérések szórásának %-os értékei mutatják, hogy a mérési hiba és a vízek 

radontartalmának tényleges ingadozása alapján összesen is a legjobban változó forrás 

radonkoncentrációjának szórása is csak 14% volt. Ezért azt mondhatjuk, hogy ezen források 

radontartalma a geológiai körülmények függvénye, és nem egyéb gyorsan változó pl. 

meteorológiai tényezőktől függ. Ezt a 41. oldal alsó ábrája is mutatja, ahol a grafikon vonalai 

nem metszik egymást, csak egy esetben, ott mindkét vonal a Remete-forrás egyik feltöréséhez 

tartozik. A 42. oldalon lévő grafikonon is csak a Kossuth-forrás görbéje metsz bele más 

görbékbe. Ezen forrás radontartalmának szórására tapasztaltuk a második legnagyobb (11%) 

értéket. Felmerül a kérdés, hogy statisztikusan változik a források radontartalma, vagy 

szisztematikusan értendő ez a 11%? A Kossuth-forrás esetén észrevehető, hogy a négy 

korábbi évben történt mérés átlagban 60 Bq/l felett van, míg az utolsó évi mérések értékei 

átlagban 60 Bq/l alatt maradnak. Az ilyen hosszú távú változásoknak hidrogeológiai okai 

lehetnek, amik a vízhozamokban is jelentkezni szoktak. 

 

A kiépített forrásokon/ kutakon vízhozam mérést is végeztem a vízmintavételek 

alkalmával. Ennek eredményeit tartalmazza a következő táblázat. 

 
Általam mért vízhozamok az egyes időpontokban (l/perc) A forrás/kút 

neve 2005.10.01. 2006.01.15. 2006.02.10. 2006.03.11. 2006.04.09. 
Schneider 

Ferenc-forrás 
1,75 1,5 1,65 1,59 1,51 

Kossuth-
forrás 

 7,52 8,29 7,97 7,77 

Szekér Ernő-
emlékforrás 

4,46 4,21 4,59 4,41 4,73 

Nádaskút 12,22 23,9 20,7 21,7 19,1 
Völgy utcai 

forrás 
  47,62 41,81 38,1 

Pán-forrás 10,24 11,45 11,7 11,52 12,81 
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A vízhozam változás vizsgálatához korábbi mérési eredményeket is felhasználtam. 

Kiszámoltam külön az általam mért vízhozam és a korábbi mérési eredményeket is tartalmazó 

adatok átlagát és szórását. Ezt tartalmazza a következő táblázat.  

 
Forrás/ kút 

neve 
Általam mért 

vízhozam 
átlaga (l/perc) 

Általam mért 
vízhozam 
szórása 

Irodalmi 
adatokkal 

számított átlag 
(l/perc) 

Irodalmi 
adatokkal 
számított 

szórás 
Schneider 

Ferenc-forrás 
1,6 

 
0,1 

 
84,2 

 
46,3 

 
Kossuth-forrás 7,9 0,4 

 
12,6 

 
4,3 

 
Szekér Ernő-
emlékforrás 

4,5 0,2 
 

10,5 
 

5,2 
 

Nádaskút 19,5 4,4 
 

Nincs irodalmi adat 

Völgy utcai 
forrás 

42,5 4,8 
 

Nincs irodalmi adat 

Pán-forrás 11,5 0,9 Nincs irodalmi adat 
 

A következőkben a kiépített források vízhozamgörbéit láthatjuk. Ezek elkészítéséhez 

szintén felhasználtam a korábbi mérési eredményeket. 

 

Kossuth-forrás vízhozamának változása
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Szekér Ernő-emlékforrás vízhozamának változása
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Schneider Ferenc-forrás vízhozamának változása
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Csopaki és örvényesi források vízhozamának változása

0

10

20

30

40

50

60

2005.09.05 2005.10.25 2005.12.14 2006.02.02 2006.03.24 2006.05.13

dátum

víz
ho

za
m 

(l/p
erc

)

Nádaskút
Pán forrás
Völgy utcai forrás

 
 

A vízhozamgörbéken látszik, hogy a források vízhozama hosszú távon változik, 

csökken. Ilyen irányú következtetéseket azon források esetében, ahol nem álltak 

rendelkezésemre korábbi mérési eredmények, nem vonhatunk le, mert az öt mérés eredménye 

kevés ahhoz, hosszú távú következtetéseket tegyünk ezek alapján. 
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5.2. Radon kamarás mérések eredményei 

 
Balatonalmádiból, Palóznakról és Csopakról származó kőzet,- és talajminták 

radontartalmát vizsgáltam RAD7-tel. Az egyes mintákat a kamrába helyezés előtt kezeltem: 

vagy mértani formára vágtam, vagy átszitáltam. Az alábbi táblázat tartalmazza azt, hogy 

melyik mintát mértem meg úgy, hogy kezelve volt, vagy úgy, hogy eredeti állapotába tettem a 

kamrába. 

   

A minta neve A minta nevének 

magyarázata 

Kezelt-e a minta? Ha igen, 

hogy? 

CSKT1 Csopakról származó 

talajminta 

Eredeti 

PT1 Palóznakról származó 

talajminta 

Eredeti 

PT2H1 Palóznakról származó 

talajminta 

Eredeti mintából kivágott 

téglatest 

PT3 Palóznakról származó 

talajminta 

Eredeti 

PT2MR Palóznakról származó 

talajminta 

Eredeti 

PT2MRSZ Palóznakról származó 

talajminta 

Eredeti leszitálva 

PT1SZ Palóznakról származó 

talajminta 

Eredeti leszitálva 

CSKK1 Csopakról származó 

kőzetminta 

Eredeti mintából kivágott 

henger 

CSKK7 Csopakról származó 

kőzetminta 

Eredeti 

RFKK2 Balatonalmádiból (RFK 

forrás) származó kőzetminta 

Eredeti 
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Miután a minták három hétig voltak lezárva a radon kamrában RAD7-tel megmértem 

a radonkoncentrációjukat. A következő táblázat tartalmazza a kamra lezárásának idejét és a 

kamra számát, a mérések pontos időpontját, a műszer által mért radonkoncentrációt Bq/m3-

ben, és a RAD7 műszerek számát. 

 

a minta 
név 

RAD7 
száma 

idő interv. 
(háttér mérés 

kezdete- 
minta mérés 

vége) 

minta 
mért 

(Bq/m3)

minta 
hiba 

háttér 
(Bq/m3)

háttér 
hiba 

kamra 
száma 

kamra 
lezárá-
sának 
ideje 

mérés 
kezdete

CSKT1 1620 02.28. 18:52 – 
03.02. 14:58 

457 106 23 31 RK1 10.24. 
19:00 

03.01. 
12:57 

PT1 1620 03.29. 18:46 – 
04.03. 09:34 

246 79 97 56 RK2 03.07. 
15:15 

03.30. 
12:24 

PT2H1 1621 02.28. 18:40 – 
03.01. 15:04 

165 105 42 41 RK2 10.31. 
13:35 

03.01. 
12:56 

PT3 0040 02.28. 18:31 – 
03.02. 22:43 

340 125 41 55 RK3 10.24. 
19:00 

03.01. 
12:56 

PT2MR 0040 03.29. 20:00- 
04.03. 09:30 

421 126 97 52 RK1 03.07. 
15:15 

03.30. 
12:25 

PT2MRSZ 1621 05.10. 17:48 – 
05.12. 12:59 

161 70 4 21 RK2 04.10. 
16:00 

05.11. 
15:27 

PT1SZ 0040 05.10. 19:06 – 
05.12. 13:00  

108 78 3 31 RK3 04.12. 
10:00 

05.11. 
15:29 

CSKK1 1622 03.30. 19:37 – 
03.31. 13:07 

49 40 9 29 RK10 03.07. 
15:15 

03.31. 
09:53 

CSKK7 1621 03.29. 18:46 –
04.01. 15:25 

55 43 97 57 RK9 03.07. 
15:15 

03.30. 
12:24 

RFKK2 1621 04.03. 15:32 – 
04.04. 12:19 

78 50 4 23 RK3 03.07. 
15:15 

04.01. 
15:32 

 
 
A következő grafikonokon az egyes talaj,- és kőzetminták, illetve a minták megmérése előtt 

tapasztalt háttér radonkoncentrációját tüntetem fel hibáikkal a mérési idő függvényében. Az 

ábrákon a háttér értékeit kékkel, a minta eredményeit rózsaszínnel ábrázoltam, erre minden 

esetben illesztettem trendvonalat. 
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PT1 talajminta radonkoncentrációja háttérrel
y = 331,57e-0,011x
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PT1SZ talajminta radonkoncentrációja háttérrel
y = -0,9768x + 118,4

-70

30

130

230

330

-20 -10 0 10 20

Eltelt idő (óra)

R
ad

on
ko

nc
en

tr
ác

ió
 

(B
q/

m
3 )

 

 

 50



PT2H1 talajminta radonkoncentrációja háttérrel

y = -6,0977x + 180,07
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PT2MR talajminta radonkoncentrációja háttérrel
y = 494,59e-0,0038x
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PT2MRSZ talajminta radonkoncentrációja háttérrel

y = -0,0346x + 161,48
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PT3 talajminta radonkoncentrációja háttérrel
y = 0,6358x + 328,38
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CSKT1 talajminta radonkoncentrációja háttérrel

y = -0,3045x + 459,41
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CSKK1 kőzetminta radonkoncentrációja háttérrel
y = -4,6729x + 57,852
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CSKK7 kőzetminta radonkoncentrációja háttérrel

y = -3,1959x + 172,83
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RFKK2 kőzetminta radonkoncentrációja háttérrel
y = -0,5156x + 92,576
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A műszer által mért eredményeket korrigálni kell, mert miután a kamrát összekötjük a 

detektorral, és kinyitjuk a csapjait, a radonkoncentráció felhígul, mivel a detektorban és a 

csövekben a koncentráció nagyon alacsony (a mért háttér értékével egyezik meg), ellentétben 

a kamrában lévővel. Ehhez a korrekcióhoz ki kell számolni a radon kamra, a detektor, a 

páralekötő és a csövek térfogatát. Ezeket a számításokat tartalmazza a következő táblázat. 

12. táblázat: Térfogatszámolások 

a minta 
neve 

kamra 
száma 

minta 
térfogata 

(dm3) 

 kamra 
teljes 

térfogata 
(dm3) 

CS= 
csövek 

térfogata 
(dm3) 

D= 
detektor 
térfogata 

(dm3) 

P= 
páralekötő 
térfogata 

(dm3) 

T= teljes 
térfogat 

(CS+D+P) 
(dm3) 

CSKT1 RK1 0,5183 1,993 0,09487 0,7 0,31086 1,10573 
PT1 RK2 0,5701 1,878 0,09487 0,7 0,31086 1,10573 

PT2H1 RK2 0,1750 1,878 0,053398 0,7 0,2274 0,980798 
PT3 RK3 0,6219 1,66 0,06099 0,7 0,23588 0,99687 

PT2MR RK1 0,5183 1,993 0,06099 0,7 0,23588 0,99687 
PT2MRSZ RK2 0,3109 1,878 0,053398 0,7 0,2274 0,980798 

PT1SZ RK3 0,3100 1,66 0,06099 0,7 0,23588 0,99687 
CSKK1 RK10 0,5183 2,02 0,08800 0,7 0,31086 1,09886 
CSKK7 RK9 0,05 2,04 0,053398 0,7 0,2274 0,980798 
RFKK2 RK3 0,04 1,66 0,053398 0,7 0,2274 0,98079 

 
A térfogati adatokkal ki tudjuk számolni a kamrában levő tényleges 

radonkoncentrációt (amit a kamra a kinyitása előtt tartalmazott). Ehhez a következő 

számításokat kell elvégezni 

Clev= Cm+(Cm-Ch)*T/V , ahol Clev a kamrában levő tényleges radonkoncentráció; Cm a műszer 

által mért minta koncentrációja; Ch a műszer által mért háttét koncentrációja; V a kamra és a 

minta térfogatának különbsége; T a műszer és a csövek térfogata. 

[ ] 2222222 *)/(*)/()05,0*/(*)( hmhmmlev VTVTVTCC σσσσ ++−+= , ahol σlev a 

kamrában levő tényleges radonkoncentráció hibája; σm a műszer által mért minta 

radonkoncentrációjának hibája; σh a műszer által mért háttér radonkoncentrációjának hibája. A 

kamra levegőjének teljes radonaktivitását jelöljük E-vel (Bq/m3): 

E= (kamra teljes térfogata – minta térfogata literben)/ 1000 * Clev  ,  

 
A Cm és Ch értékeit a fenti grafikonok alapján határoztuk meg. Mindig legalább tíz pontra 

történő átlagolással kaptuk az eredményt. A minták mérésekor észrevehetően csökkent a 

radontartalom a kamrában, ami a radon bomlásával nem magyarázható, hanem a kamra 

kisebb mértékű eresztése miatt van. Ezen esetekben egyenest illesztettünk, és a t=0 időre 
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vonatkoztatott értékekkel számoltunk. A következő táblázat tartalmazza ezen számolások 

eredményeit. 

 
A minta 

neve 

Cm=Mért 

Rn-konc. 

és hibája 

(=σm) 

(Bq/m3) 

Ch=Háttér 

Rn-konc. 

és hibája 

(=σh) 

(Bq/m3) 

T/V Clev=Tényleges 

Rn-konc 

(Bq/m3) 

σlev=Tényleges 

Rn-konc. 

hibája  

% 

E=V/1000*Clev 

Bq 

CSKT1 457± 106 23± 31 
0,75 782,4 9,2 

1,15 
 

PT1 246± 79 97± 56 
0,85 372 19,0 

0,49 
 

PT2H1 165± 105 42± 41 
0,58 235,8 27,4 

0,40 
 

PT3 340± 125 41± 55  
0,96 627,1 16,4 

0,65 
 

PT2MR 421± 126 97± 52 
0,68 640 13,2 

0,94 
 

PT2MRSZ 161± 70 4± 21 
0,63 259,3 16,8 

0,40 
 

PT1SZ 108± 78 3± 31 
0,74 185,5 28,9 

0,25 
 

CSKK1 49± 40 9± 29 
0,73 78,3 41,7 

0,12 
 

CSKK7 55± 43 97± 57 
0,49 34,3 108 

0,07 
 

RFKK2 78± 50 4± 23 
0,61 122,8 26,4 

0,20 
 

 
A táblázat második oszlopában a mért radonkoncentráció hibája a 15 perces mérésre 

vonatkozó hiba. A clev értéket azonban sok – általában több, mint 10 – mérésből állapítottuk 

meg, ezért a további számolásokban ennek a hibának a felével számoltam. Ez biztosan felső 

becslést jelent. Az E aktivitás értéke megegyezik a mintából másodpercenként kilépő 

radonatomok számával, mivel a levegőben 3 hét után a radonkoncentráció egyensúlya 

kialakul. Ezért az E értékéire atovábbiakban, mint a minta radonexhalációja fogunk 

hivatkozni.  

Az alábbi két táblázat tartalmazza a kőzet,- és talajmintákat exhalációjuk és 

radonkoncentrációjuk függvényében csökkenő sorrendben. 

 

 

 56



 

Kőzet-, talajminták neve Exhaláció (Bq) 

CSKT1 1,2 
 

PT2MR 0,9 
 

PT3 0,7 
 

PT1 0,5 
 

PT2MRSZ 0,4 
 

PT2H1 0,4 
 

PT1SZ 0,3 
 

RFKK2 0,2 
 

CSKK1 0,1 
 

CSKK7 0,1 
 

 

Kőzet,- talajminták neve Radonkoncentráció (Bq/m3) 

CSKT1 782,4 ± 17,3 
PT2MR 640 ± 24,5 

PT3 627,1 ± 29 
PT1 372  ± 30,6 

PT2MRSZ 259,3  ± 32,3 
PT2H1 235,8  ± 52,4 
PT1SZ 185,5 ± 53,7 
RFKK2 122,8 ± 49 
CSKK1 78,3 ± 68,9 
CSKK7 34,3 ± 162 

 
A kőzetminták felett kialakuló radonkoncentráció alacsonyabb, mint a talajminták 

esetén. Ennek oka lehet az, hogy a kőzetekből nehezebben jut ki a radon, mint a talajok 

pórusai közül.  
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5.3. Gamma-spektoszkópiai eredmények 

 
A mintákat eredeti állapotban gamma-spektroszkópiai mérések alá vetettünk azért, 

hogy rádiumkoncentrációjukat meghatározzuk. Egy kb. 7 cm átmérő alumínium tartályba 

tettük, mint ahogy az előző fejezetekben ezt részletesen leírtam. A spektrumokban (többek 

között) a rádium 186 keV energiájú csúcsának adatait értékeltem ki. Az egy napos mérések 

eredményeit egy csúcsillesztő algoritmussal ellátott szoftver segítségével értékeltem ki. A 

program neve Spill.exe, és eredményeit egy fitres.txt fileban kaptuk meg. Ezeket az 

eredményeket tüntettem fel a következő táblázatokban. 

 
13. Táblázat: Alap adatok (hatásfok=1) (minta_00c.ana file alapján) 

név Tömeg 
(g) 

mérési 
idő 

(óra) 

minta
tartó 

ster 
186 

hib ster
609 

hib ster 
1461 

hib ster 
2614

hib

Bg_60ora - 60 - 1512 68 409 35 237 22 98 14 
Hatter24 - 24 - 600 47 177 24 169 19 0 0 
V1 (PT1SZ) 211,35 24 V1 

(Alu) 
1740 95 2242 61 5363 76 724 28 

PT2H1 306,85 20 Folpak 1240 84 1984 55 3776 64 517 24 
PT2MRSZ 286,93 24 V4 

(Alu) 
1652 94 2081 62 5314 76 735 29 

PT3V2 271,55 24 V2 
(Alu) 

1618 87 2106 58 5214 75 693 28 

V3 (CSKT1) 357,53 24 V3 
(Alu) 

1615 98 2310 64 8155 93 1063 34 

CSK1H1(CSKK1) 348 24 - 1404 92 2065 59 5264 75 738 29 
VOROSK24 
(CSKK7) 

121,57 24 V4 
(Alu) 

1441 83 1517 52 2597 53 634 26 

RFKK2 100,0339 24 - 1093 69 1088 43 1361 40 371 21 
 

A fitres file tartalmazza az egyes elemekre számított koncentrációt is, amit az alábbi 

képlet alapján számol ki: 

 

m
ThatterTsterC nettó

1*1000*
*

21

εη
−

=  

A képletben szereplő tömeg grammban van megadva. 
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14. Táblázat: Az egyes mintákban levő Ra-226, Bi-214, K-40, Tl-208 koncentráció Bq/kg-egységben 
(minta_0c.ana file alapján) 

Minta neve 
Cnettó 

186 keV-
nél 

Cnettó 
609 keV-

nél 

Cnettó 
1461 keV-

nél 

Cnettó 
2641 

keV-nél 
V1 (PT1SZ) 44,429 ± 

3,873 
28,194 ± 

0,850 
702,262  ± 

10,182 
42,450 ± 

1,774 
PT2H1 23,826 ± 

2,812 
20,715 ± 

0,635 
407,357  
±7,070 

24,799  ± 
1,239 

PT2MRSZ 30,179 ±  
2,831 

19,160 ± 
0,631 

512,483 ± 
7,494 

31,760  ± 
1,330 

PT3V2 30,850 ± 
2,776 

20,508 ±  
0,627 

531,167 ± 
7,805 

31,555 ± 
1,373 

V3 
(CSKT1) 

23,364 ± 
2,357 

17,210 ± 
0,529 

635,136 ± 
7,333 

37,511 ± 
1,256 

CSK1H1 
(CSKK1) 

18,999 ± 
2,278 

15,661 ± 
0,503 

418,508 ± 
6,127 

26,308 ± 
1,095 

VOROSK24 
(CSKK7) 

56,924  
±5,941 

31,918 ± 
1,261 

579,807  
±12,546 

64,167 ± 
2,913 

RFKK2 40,367 ± 
6,134 

26,476 ± 
1,306 

356,510 ± 
11,469 

43,432 ± 
2,822 

 
15. Táblázat: Kőzet,- és talajminták rádiumkoncentrációja csökkenő sorrendben 

A minta neve Rádium koncentrációja (Bq/kg) 

VOROSK24 (CSKK7) 56,9  ± 5,9 
V1 (PT1SZ) 44,4 ± 3,8 

RFKK2 40,3 ± 6,1 
PT3V2 30,8 ± 2,7 

PT2MRSZ 30,1 ± 2,8 
PT2H1 23,8 ± 2,8 

V3 (CSKT1) 23,3 ± 2,3 
CSK1H1 (CSKK1) 18,9 ± 2,2 

 
A pirossal szedett minták a csopaki kőfejtőből származnak. A CSKK7 kis apró 

kőzetdarabokből áll, a CSKK1 egy nagy egyben maradt kődarabből kivágott henger jól 

mérhető geometriával, a CSKT1 a kőfejtő előtt felhalmozódott talaj volt.  

A kékkel szedett minták a palóznaki talajminták, és a lila RFKK2 az almádi-i Remete-forrás 

egyik feltöréséből származó kb. 5 cm-es kődarab. A hibák a mérés statisztikus hibáját jelzik. 

Szisztematikus hiba volt a mérés hatásfokának becslése, hiszen több esetben nem tudtuk a 

precíz geomteriát használni.  
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A minták önelnyelődésének vizsgálatához Európium-forrással is végeztünk méréseket.  

Az európiumos mérések eredményei a következők: 
 
16. Táblázat: Európium kalibrációk (eu-2a.ana file alapján) 

Eu energia 
(keV) 

CSKT1V3K PT2FPB PT2FPJ PT2FPK PT3EUJ PT3EUK 

Ster+hib 
121,78 

131314±656 108137±581 107692 ± 
553     

131066  ± 
643 

126213  ± 
588 

171904  ± 
685 

Ster+hib 
244,7 

33226±409 25186 ± 351 25178 ± 
338   

29249 ± 
384 

31556 ± 
350 

40019 ± 
408 

Ster+hib 
344,28 

96180±419 73914 ± 371 72773 ± 
365 

82929 ± 
400 

88456 ± 
385 

113513  ± 
444 

Ster+hib 
411,11 

7003±248 5587±  223  5387 ± 215 6530 ± 251 6673 ± 214 8359 ± 254  

Ster+hib 
443,98 

9471±245 7230 ± 218 7481±  214 8180 ± 243 8723 ± 209   11397 ± 
251 

Ster+hib 
778,91 

27342±244 20727 ± 218  20873 ±  
215 

23135 ± 
233 

24888  
±223 

31240 ± 
251 

Ster+hib 
867,39 

9194±195 6837 ± 175  6836 ± 175 7525 ± 187 7851 ± 175 9939 ± 197  

Ster+hib 
964,13 

28405±210 21536 ± 191  21376 ± 
187 

24013 ± 
202 

24613 ± 
196 

31219 ± 
220   

Ster+hib 
1085,9 

21118±188 24671 ± 172 15632 ± 
166 

19565±  
189    

18344 ± 
174   

23247 ± 
195 

Ster+hib 
1112,1 

24360±190 18271±  171 18499±  
170 

20370 ± 
181 

21580 ± 
178 

26838 ± 
200 

Ster+hib 
1408 

32294±187 24085 ± 161 24218 ± 
161 

26614 ± 
169 

28302 ± 
175 

34893 ± 
193    

 
17. Táblázat: Európium kalibrációk (eu-2a és eu-2b.ana file alapján) 

Eu 
energia 
(keV) 

VUB VUK CSKK7EU EU152313 PT2MRSE PT3EUB 

Ster+hib 
121,78 

211166  ± 
606 

248236 ± 
638   

55696 ± 
748 

108276  ± 
415 

165635  ± 
553   

146579  ± 
608 

Ster+hib 
244,7 

40734 ± 
324 

46846 ± 
343   

38988  ± 
357   

20954 ± 
216     

40424 ± 
318 

34048  ± 
363 

Ster+hib 
344,28 

103473  ± 
379 

117223  ± 
403 

105658  ± 
404 

53144 ± 
264 

113189  ± 
391 

98153 ± 
404 

Ster+hib 
411,11 

7097 ± 187 8343 ± 202 7601 ± 208 3737 ± 120  8074  ± 
184 

7293 ± 227

Ster+hib 
443,98 

9444  ± 
190 

10467 ± 
200   

10394 ± 
213 

4987  ± 
126 

11034  ± 
192 

9368  ± 
220 

Ster+hib 
778,91 

22466 ± 
204 

25214 ± 
217 

25617 ± 
225   

11654 ± 
141 

31202  ± 
216 

26786 ± 
232 

Ster+hib 
867,39 

6920 ± 157  7977 ± 168 7899 ± 174  3657 ± 106  9120  ±157 8367 ± 179
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Ster+hib 
964,13 

21240 ± 
178   

23711 ± 
187 

24789 ± 
201   

11304  ± 
125 

30895 ± 
202 

26355 ±  
202 

Ster+hib 
1085,9 

15700 ± 
159 

17477 ± 
166    

17170 ± 
190 

8168 ± 111 19767 ± 
176 

19799 ±  
180 

Ster+hib 
1112,1 

17853 ± 
162    

19889 ± 
171 

21609 ± 
181 

9370  ± 
114 

26444  ± 
186 

22902 ± 
184 

Ster+hib 
1408 

24303 ± 
160 

28931 ±  
170    

11343 ± 
110 

34320 ±  
191 

29557 ± 
178 

22336  ± 
154 

 
18. Táblázat: Európium kalibrációk (eu-23b.ana file alapján) 

Eu energia (keV) PT1SE CSKK1EU RFKK2EU 
Ster+hib 121,78 204759  ± 603 250911 ± 727 1270598 ± 1798 
Ster+hib 244,7 46931  ± 339 60262  ± 410 200022 ± 1074 
Ster+hib 244,28 132565 ± 421 172634 ± 496 551852 ± 1102 
Ster+hib 411,11 9120  ± 195 12389  ± 242 32380 ± 658 
Ster+hib 443,98 13139  ± 204 17085 ± 252 32380 ± 658 
Ster+hib778,91 35392 ± 235 49141  ± 283 126447 ± 661 
Ster+hib867,39 10393  ± 168 14825  ± 205 44103  ± 564 
Ster+hib 964,13 35126 ± 215 49410  ± 259 126931 ± 549 
Ster+hib 1085,9 22791 ± 189 32077 ± 227 58340 ±  510 
Ster+hib 1112,1 29705  ± 197 42623  ± 239 58340 ± 510 
Ster+hib 1408 38870 ± 203 55510  ± 245 138577 ± 402 

 
A kiértéklés során az európiumos eredményeket nem használtam fel a hatásfok pontosabb 

kiszámolásához, ill. ellenőrzéséhez. Későbbi analízis segítéséhez itt minden mérési adatot 

megadtam. Ezekből a minta önelnyelődése meghatározható, és a mérés hatásfoka, és annak 

energiafüggése pontosítható. Az általam használt hatásfokok az ana fileokban találhatók. 

(Függelék 10.2.) 

 

A következőkben az egyes minták spektrumainak egy részletét láthatjuk. 

Háttérmérések spektrumai

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 50 100 150 200 250 300

Csatornaszám

B
eü

té
se

k 
sz

ám
a

BG_60ORA
HATTER24

    

Európium spektrumok

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 50 100 150 200 250 300

Energia (keV)

B
eü

té
se

k 
sz

ám
a

VUB
VUK
EU152313

 
 

 61
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PT3 talajminta európiumos spektrumai
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Az európiumos mérések eredményeit a következő ábrák mutatják. 
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y = 7,58E+02e-9,58E-04x
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5.4. Radon kamra és gamma-spektroszkópiai mérések összesített 

eredményei  

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a radon kamra és gamma-spektroszkópiai mérések 

eredményét. 

 

 65



A minta méretei (cm) 

Rn kamrában 

A minta 

kódja 

x y z 

Magasság Al. 

tartóban 

A minta súlya a 

RAD7-ben (kg) 

CSKT1 14,2 7,3 5 7 0,35753 

PT1SZ 14,2 7,3 3 4,5 0,21135 

PT2H1 7 5 5 - 0,30685 

PT3 14,2 7,3 6 7 0,27155 

PT2MRSZ 14,2 7,3 3 4,5 0,28693 

CSKK1    - 0,348 

CSKK7    4 0,12157 

RFKK2    - 0,100034 

 

Gamma-spektroszópiás adatok Radon kamrás mérések eredményei A minta 

kódja CRa 

(Bq/ 

kg) 

σRa  ARa 

(Bq) 
(RAD7

-ben!)  

σARa Clev  

(Bq/ 

m3) 

σlev % E (Bq) σE 

CSKT1 23,36 2,36 8,35 0,84 782,71 9,2 1,154 0,16 

PT1SZ 44,43 3,88 9,39 0,82 185,53 29 0,25 0,08 

PT2H1 23,83 2,81 7,31 0,86 235,84 27 0,401 0,13 

PT3 30,85 2,78 8,38 0,75 627,12 16 0,651 0,14 

PT2MR

SZ 

30,18 2,83 8,66 0,81 259,26 17 0,406 0,09 

CSKK1 18,99 2,28 6,61 0,79 78,27 42 0,118 0,05 

CSKK7 56,92 5,94 6,92 0,72 34,3 109 0,068 0,07 

RFKK2 40,37 6,13 4,04 0,61 122,8 26 0,199 0,06 

 

A CRa és a σRa   a fitres fileból leolvasható, ez a minta rádiumkoncentrációja és annak hibája. 

Az ARa és σRa  a minta rádium aktivitása, és annak hibája. ARa= CRa* a minta tömege (kg-ban). 

σRa= σRa * a minta tömege (kg-ban). 

Clev és a σlev a radon kamrás mérések során számított tényleges radonkoncentráció és annak 

hibája. E és σE a mintákban levő radon aktivitás és hibája. E= (kamra-minta térfogata)/ 1000 

* Clev. σE= E*(σlev%+5%)/100 
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Є és σε az exhalációs koefficiens és hibaértéke. ε= E/ARa . σε= 2 2( / ) /E A
2

RaE A Aσ + σ  

 

A minta kódja ε σε 

CSKT1 0,138 0,024 
PT1SZ 0,026 0,009 
PT2H1 0,054 0,018 

PT3 0,076 0,017 
PT2MRSZ 0,046 0,011 

CSKK1 0,017 0,008 
CSKK7 0,009 0,011 
RFKK2 0,049 0,017 

 
Minél nagyobb egy minta exhalációs koefficiense, annál könnyebben jut ki belőle a 

radon. A következő táblázat az exhalációs koefficiensek csökkenő sorrendjében tartalmazza a 

mintákat. 

 

A minta kódja exhalációs 

együttható (ε) 

CSKT1 0,138 

PT3 0,078 

PT2H1 0,055 

RFKK2 0,05 

PT2MRSZ 0,047 

PT1SZ 0,027 

CSKK1 0,018 

CSKK7 0,001 

 

A minta kódja Ra-aktivitás 

sorrend 

VOROSK24 
(CSKK7) 1 

V1 (PT1SZ) 2 

RFKK2 3 

PT3V2 4 

PT2MRSZ 5 

PT2H1 6 

V3 (CSKT1) 7 

CSK1H1 (CSKK1) 8 
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Az exhalációs értékek sorrendjében a talajok egyértelműen az elsők. A rádiumtartalom 

a mintákban nem változik különösebben.  

A CSKT1 minta kiugró exhalációs értéke az egyik legfontosabb eredmény. A második 

PT3-on kívül több, mint kétszer akkora az E-je, mint a többi mintának. Ezen minta 200 

méteres környezetében található a Nádaskút, amely az általunk a Balaton-felvidéken mért 

források közül a legnagyobb radontartalmú. A rádium meghatározás és az exhalációs 

együttható mérések megmutatták, hogy ez a nagy exhaláció nem a magas rádiumtartalom 

miatt van, hanem a nagy exhalációs együttható miatt. Ezekből a talajokból a radon könnyen ki 

tud diffundálni, és így beoldódhat a környező talajpórusok levegőjébe, vagy a talajvízbe.  

A Csopakról származó kőzetminták exhalációja és exhalációs koefficiense a 

legalacsonyabb. Ez várható is a tömör szerkezetük miatt.  

Ez azt jelenti, hogy a talajmintákból könnyebben ki tud diffundálni a radon, mint 

kőzetmintákból. Ezáltal a talajok radonkoncentrációja nagyobb hatással lehet a források/ 

kutak radonkoncentrációjára.  

Meglepő eredmény, hogy a Remete-forrásból származó kőzetdarab koefficiense 

magasabb, mint a másik kőzeteké és leszitált talajminták értékei. A szitált talajok exhalációja 

már nem mond semmit a valós környezetbeli folyamatokról. Exhalációjuk összehasonlításánál 

azt is figyelembe kell venni, hogy a kis szemcsék tömören rendeződtek be a mintatartóba és a 

szemcsékből kiáramlás emanációja az makroszkopikus exhalációval ellentétben még lehet 

nagyobb. A pórusközi térben itt ugyanis nem tud úgy diffundálni a radon, mint a bolygatatlan 

mintában. 
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6. Környezetbúvár erdei iskola tervezése 

  (Pedagógiai fejezet) 
 

6.1. A környezeti nevelés  

 

Az ENSZ 1977-es kormányközi konferenciáján (Tbiliszi) a küldöttek a környezeti 

nevelés következő meghatározását fogadták el: 

„A környezeti nevelés egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék nevelkedik fel, 

amely ismeri legtágabb környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Tudással, 

készségekkel, attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és 

közösségben dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az újabbak megelőzésén.” 

(UNESCO, 1978) [2] 

A tbiliszi konferencián egy 12 pontos állásfoglalás is született, amit a környezeti 

nevelés útmutató alapelveiként vagy irányelveiként emlegetnek. Ezek az irányelvek a 

következők: 

„A környezeti nevelés: 

1. A környezetet annak egészében szemlélje – beleértve a természetes és épített, 

technológiai és társadalmi (gazdasági, politikai, kulturális, történelmi, erkölcsi, 

esztétikai) környezetet; 

2. Legyen megszakítatlan, egész életen át tartó folyamat, amely az óvodában kezdődik, 

és az összes formális és nem formális szinteken folytatódik; 

3. Megközelítésében legyen interdiszciplinális, hívja segítségül az egyes tudományágak 

speciális tartalmát, ami egy holisztikus és kiegyensúlyozott látásmód kialakítását teszi 

lehetővé; 

4. A főbb környezeti kérdéseket helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi nézőpontokból 

egyaránt tanulmányozza, hogy a diákok bepillantást nyerjenek más földrajzi területek 

környezeti helyzetébe is; 

5. Miközben történeti perspektívákat is nyújt, összpontosítson időszerű és valóságos 

környezeti helyzetekre; 

6. A környezeti problémák megelőzésében és megoldásában hangsúlyozza a helyi, 

nemzeti és nemzetközi együttműködés értékét és szükségességét; 
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7. A fejlesztési és növekedési tervekkel kapcsolatosan világosan fejtse ki azok környezeti 

vonatkozásait; 

8. Tegye képessé a tanulókat arra, hogy szerepet vállaljanak saját tanulási folyamatuk 

megtervezésében, és biztosítsa számukra a döntéshozatal, valamint az abból fakadó 

következmények vállalásának lehetőségét; 

9. Minden életkor esetén támaszkodjon a környezeti érzékenységre, tudásra, 

problémamegoldó készségekre és értékekre, sőt a korai években határozott hangsúlyt 

adjon a tanulók saját közösségi környezeti érzékenységének; 

10. Segítse a tanulókat, hogy felfedezzék a környezeti problémák tüneteit és valódi okait; 

11. Hangsúlyozza a környezeti problémák komplexitását és így a kritikai gondolkodás és 

problémamegoldási készségek kialakításának szükségességét; 

12. Alkalmazzon különféle tanulási helyzeteket, valamint a környezetről és környezettől 

való tanítás/ tanulás tágan értelmezett megközelítéseit; ebből következően a hangsúlyt 

helyezze a gyakorlati tevékenységekre és a sajáttapasztalatra.” [2] 

A környezet fogalmán a természetet és az ember által létrehozott világot is értjük, 

ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk, hogy a környezeti problémák társadalmi problémák is.    

Napjainkban a környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiáját foglalja magában. A 

fenntarthatóság azt jelenti, hogy biztosítani tudjuk az emberi szükségleteket a jelenben, 

ugyanakkor képesek vagyunk megőrizni a környezetet és a természeti erőforrásokat a jövendő 

generációk számára.  

Az utóbbi évtizedekben egyetértés alakult ki abban, hogy a fenntartható fejlődés (vagy 

helyesebben a fenntarthatóság) három alappillére a következő: 

• a gazdaság (ipar, mezőgazdaság, energetika, közlekedés) fenntartható működtetése;  

• a társadalmi viszonyok (politikai rendszerek, nemzetközi jogi és gazdasági 

rendszerek) elfogadható, rugalmas és önkorrekcióra képes formáinak megvalósítása;  

•  a környezet és a természeti erőforrások megőrzése.  

A fenntarthatóság pedagógiája a nevelés átfogó eszmerendszere, ideológiája; etikai 

dimenziókat céloz meg, holisztikusan közelíti meg a fenntarthatóság kulcstémaköreit és 

eszközrendszerét a társadalom, a gazdaság és a környezetvédelem területén. A nevelés-oktatás 

feladata, hogy speciális eszközeivel segítsen kialakítani egy olyan etikai, érték- és cselekvési 

rendszert, amely figyelmet fordít a kulturális identitásra, a demokratikus döntéshozatalra, a 

természet értékeire és a természeti erőforrások megfelelő felhasználására és kezelésére. A 
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fenntarthatóság pedagógiájának eszközei hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom tagjai 

megismerjék, és ezáltal követhessék a fenntartható fejlődés elveit, koncepcióját, gyakorlati 

megvalósításának lehetőségeit. A fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra úgy tekinthetünk, 

mint egy folyamatra, melynek során megtanulunk olyan személyes döntéseket hozni, és úgy 

bekapcsolódni a társadalmi döntéshozatali folyamatokba, hogy döntéseink elősegítsék a jelen 

és a jövő generációinak jólétét, miközben nem veszélyeztetik a földi ökoszisztémák 

működőképességét. A fentiekből következik, hogy a társadalom minden rétegében szükség 

van a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának elsajátítására: a fenntarthatóságra nevelésre. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2015 közötti 

évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy 

teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját 

áthassák a fenntarthatóság alapelvei. 

 

6.2. A környezeti nevelés megjelenése a közoktatási törvényben  

 

A központi környezetvédelmi, illetve oktatási hivatalok csak a kilencvenes évek 

derekától kezdték meg a környezeti nevelést érintő jogszabályok megfogalmazását, melyek 

alapján a környezeti nevelés egyre nagyobb teret kap az iskolákban. Ezek közül kiemelkedő 

jelentőségűek az alábbiak: 

- a Közoktatási tv. (79/1993) és módosításai (62/1996, ebben 44-45., 48. §) alapján a 

helyi tantervben és a pedagógiai programban a környezeti nevelésnek szerepelnie 

kell; [2] 

- az 1995-ös Nemzeti Alaptanterv és 130. Kormányrendelet alapján közös 

követelmény a környezeti nevelés; [2] 

- az 1995. évi LIII.tv. A környezet védelmének általános szabályairól (az 54.§ 5. 

bek., az 55. § 1. bek. a célkitűzések között minden oktatási szinten említi a 

környezeti nevelést) és az 1996. LIII. Tv. A természet védelméről, amely szerint 

minden oktatási intézményben kell lennie környezeti nevelésnek; [2] 

- A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. 

(IX.21.) OM rendelet, valamint az oktatási miniszter 4/2001 (I.26.) OM rendelete 

egyes oktatási jogszabályok módosításáról. Ezek a NAT-ra építve határozzák meg 

a tantárgyi követelményeket, az egyes tantárgyak ismeretanyagát, a belépő 
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tevékenységi formákat, valamint a továbbhaladás feltételeit. A környezeti nevelés 

tartalma és módszerei megjelennek az egyes tantárgyak közös céljaiban, valamint a 

tanított tananyag tartalmában. [1] 

     

6.3. Az erdei iskola célja  

 

„Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulásszervezési 

egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási 

intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás 

a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára 

épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a 

választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. 

Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek 

fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. Ha ezek alapján valósul 

meg egy erdei iskola, remekül megfelel a környezeti nevelés feltételeinek. Ezenkívül egy 

erdei iskolában folyó munka módszereiben is több tekintetben eltér a tantermi tanulás-tanítás 

folyamatától, ami szintén lehetőséget ad arra, hogy a tanulók alaposabban megismerjék a 

környezetüket, pozitív és tényleges élmények megszerzésével fogékonnyá váljanak 

környezetük iránt, illetve egy-egy probléma több irányból való megmutatásával komplexen 

lássák azt.” [1] 

A tervezett erdei iskolám célja az, hogy különböző tantárgyakat átfogó feladatok 

segítségével közelebb hozzam a tanulókhoz az egyes környezeti jelenségeket, problémákat. A 

tanulók megismerkedjenek a természet sokszínűségével, az önállóan is elvégezhető egyszerű 

kísérletekkel, és az ezekhez szükséges eszközökkel. Megértsék a természettudományi 

tantárgyak kapcsolatát, az egyes problémákon elgondolkodjanak, és a pozitív élmények 

átélésével szükségletükké váljon a természetben való tartózkodás, a természet megóvásáért 

való tenni akarás és ebben való aktív részvétel. 

Ezt az erdei iskola tervezetet középiskolás korosztályú diákoknak javaslom, az egyes 

feladatok nehézsége, komplexitása, valamint az általuk igényelt nagyobb háttérismeret miatt.  

 

6.4. A tervezett erdei iskola helyszíne és programja 
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    A tervezett környezetbúvár erdei iskola helyszínéül az általam is vizsgált területet, a 

Balaton-felvidéket választottam. Az iskola Balatonalmádi-Káptalanfüreden lenne, és a 

különböző programokhoz innen mennénk az adott helyszínekre. Egyszerre kb. egy osztálynyi 

diák vehetne részt az erdei iskola 5 napos programjában. A szakmai programtervezetet az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 

Egy 

a

település 

laprajzának 

vizsgálata 

Az élővilág 

nyomában 

 

Talajvizsgálat  

A vörös 

homokkő városi 

tanösvény 

megtekintése Levegőminőség-

vizsgálat zuzmók 

segítségével 

 

 

Milyen időnk 

lesz holnap?  

Vizek vizsgálata 

A napi feladatok, 

tapasztalatok, 

élmények 

megbeszélése 

A napi feladatok, 

tapasztalatok, 

élmények 

megbeszélése 

A napi feladatok, 

tapasztalatok, 

élmények 

megbeszélése 

A napi feladatok, 

tapasztalatok, 

élmények 

megbeszélése 

Az erdei iskola 

lezárása, az 5 nap  

tapasztalatainak, 

élményeinek 

megbeszélése 

 

A programok sorrendje változhat a gyerekek érdeklődésének megfelelően. Fontosnak 

tartom a nap végi  megbeszélések, beszámolók  tényleges megtartását, mert ezáltal a diákok is 

fontosnak tartják a vizsgálatok elvégzését, illetve, ha problémájuk adódott a vizsgálat közben, 

ami akkor nem került tudomásunkra, azt még az esti megbeszélésen is helyre lehet tenni. 

Ezenkívül csoportformáló hatása is van ezeknek az esti/ délutáni összejöveteleknek, ahol 

mindegyik csoport minden tagja jelen van. 

A szakmai programokon kívül, természetesen lesznek olyan programok is az 5 nap 

leforgása alatt, ami a diákok pihenését, szórakozását szolgálja (pl. különböző sportvetélkedők, 

kulturális programok, strandolás). 
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6.5. Feladatlapok az erdei iskolához 

 
A diákoknak 5-6 csoportot kell alkotniuk lehetőleg tanári irányítás nélkül, szimpátia 

alapján, és ezekben a csoportokban oldják meg a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó 

feladatokat. A legtöbb feladatlap összetett, több részfeladatból áll, ezért ezek időigénye is igen 

különböző. A munkalapok kiosztása előtt minden esetben röviden átismételjük a szükséges 

ismereteket, megbeszéljük a feladatok menetét, illetve felhívom a figyelmet a hibázási 

lehetőségekre azért, hogy ezeket lehetőleg elkerüljék a gyerekek. Ezek után következik a 

vizsgálatok elvégzése, lehetőleg minél kevesebb tanári segítséggel. Persze a legtöbb feladat 

megoldásánál jelen lesznek tanárok is, hogy ha a gyerekek elakadnak a vizsgálat egy 

pontjánál, vagy nem értik pontosan a kiadott kísérletek lényegét, vagy menetét a segítségükre 

legyenek. Egy-egy csoport minden tagja megkapja a munkalapokat, hogy mindenki nyomon 

követhesse a vizsgálati lépéseket, illetve, hogy majd a későbbiekben tanulhassanak belőle. 

Minden diáknak egy jegyzetfüzetben kell vezetni az egyes eredményeket, a megfigyeléseiket 

ide kell lerajzolniuk, valamint ide beragaszthatják a feladatlapokat is (így valószínűbb, hogy 

nem fogják elveszteni).  

A továbbiakban dőlt betűvel tüntettem fel a különböző feladatok/ vizsgálatok célját. 

Ez a gyerekeknek kiadott lapokon nem szerepelne. 
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6.5.1. Levegőminőség-vizsgálati módszer zuzmók segítségével  
 

A feladat célja az, hogy megismerjék a diákok a légszennyezettség és a zuzmóvegetáció 

nagysága közti összefüggést, és ezáltal egy egyszerű levegőminőség-vizsgálati módszert is 

elsajátítsanak.  

 
Elméleti háttér: Minden szervezet a környezet hatásaira, mint ingerre reagál. A felvett 

ingerek reakciókat váltanak ki, mellyel az élőlények a környezet állapotát jelzik. Ezt nevezzük 

bioindikációnak. Biológiai indikátorok azok a szervezetek, amelyek előfordulása, 

életképessége és reakciója a terhelés hatására megváltozik. Az indikátorfajok elsősorban 

előfordulásukkal vagy hiányukkal jelzik meghatározott környezeti faktorok (víz, levegő, talaj, 

stb.) minőségének változását. E célra azok a fajok alkalmasak, amelyek tűrőképessége kicsi a 

meghatározott környezeti faktorokkal szemben, azaz szűktűrésűek. A legtöbb zuzmófaj a 

légköri szennyezettségre szűktűrésű. Alkalmasak a savas ülepedés egész környezetet károsító 

és megbontó hatásának megfigyelésére is. A zuzmók érzékenysége alaki és élettani okokra 

vezethetők vissza: 

• Kisebb klorofill-tartalomnál kevesebb szerves anyagot termelnek, lassabb a 

növekedés, korlátozott a megújulási képesség; 

• A kutikula hiánya miatt a szennyező anyagok könnyebben bejutnak a telepbe; 

• A vizet, a tápanyagot a levegőből veszik fel; 

• A vízháztartásuk teljes egészében a levegő páratartalmától, illetve a csapadéktól függ; 

• Az asszimilációs (szerves anyag-képző) és a regenerációs (megújuló) idejük igen 

rövid; 

• Aktivitásuk a levegő magasabb páratartalma miatt elsősorban télen jellemző (vagyis 

pontosan akkor, mikor a SO2 koncentrációja magasabb a fűtés és a közlekedés 

együttes hatása miatt). 

A fán élő zuzmók előfordulási gyakorisága a növekvő kéndioxid-terhelés hatásával arányosan 

csökken. Ennek alapján következtetni lehet a levegő minőségére, illetve kéndioxid 

koncentrációjára. 

 

A térképezés menete [4]: 

1. A vizsgálandó területen válasszatok ki mintavételi pontokat, vagyis olyan fákat, melyek: 

- egy-két fajhoz tartoznak (pl. akác vagy nyárfa), 

- hasonló korúak (átmérőjük, magasságuk hasonló), 
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- egyenes törzsűek, 

- 10 méteres környezetükben nem található semmi zavaró tereptárgy (fal, kerítés), 

- kérgük egészséges, 

- nem parkban állnak, mert ezek mind befolyásolják az eredményt.    

Derítsétek ki, van-e szennyező forrás a környéken, illetve melyik az uralkodó szélirány! 

 

2. Válasszatok egy jó levegőminőségűnek tűnő területet referenciának! 

 

3. Jelöljétek meg a térképen a mintavételi helyeket! 

 

4. Keressétek és határozzátok meg a fán lakó zuzmókat (nagyító, illetve a határozólap 

segítségetekre lehet ebben)! A fákat 50 cm-től 200 cm-ig terjedő magasságban vizsgáljátok! 

A törzsön 50 cm alatt található zónában nem a levegő szennyezettsége a zuzmók 

előfordulásának meghatározó tényezője, hanem a nitrogénben dús környezet. 

 

5. Becsüljétek meg a borítási százalékot (hány százalékban fedi a fa törzsét zuzmó)! Minden 

adatot írjatok fel a munkalapra. 

 

6. A megadott kritériumok alapján vizsgált zuzmótársulásokat a LevegőMinőség-Index (LMI) 

mérőszámmal jelöljétek. Ennek az indexnek a kiszámításakor az egyes zuzmófajok 

kéndioxidra való érzékenységét és a mintavételi helyek zuzmóval való teljes borítottságát 

vesszük alapul. 

 LMIn=Z∑ * B, ahol  

n - a mintavételi pont száma 

Z∑ - az adott fán található zuzmótaxonok (faj, család) Z-értékeinek az összege. Minden 

zuzmótaxonhoz rendelünk egy saját Z-értéket 1-10-ig. Ezt a határozólapon találjátok meg a 

taxonok neve alatt. 

B – a fa teljes zuzmóborítottsága, százalékos értékek alapján 1-10-ig pontozva: 
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0-10% 1 pont 51-60% 6 pont 

11-20% 2 pont 61-70% 7 pont 

21-30% 3 pont 71-80% 8 pont 

31-40% 4 pont 81-90% 9 pont 

41-50% 5 pont 91-100% 10 pont 

 

Íme egy példa : 

Talált zuzmófajok és Z-értékeik: 

-lámpászuzmó 3 pont 

-lepényzuzmó 2 pont 

-leveles hólyagzuzmó 4 pont 

-sárgazuzmó 5 pont 

-zöldülő tányérzuzmó 8 pont 

 

A fa borítottsága (B) 21 és 30% közötti, azaz 3. 

Tehát LMI50= (3+2+4+5+8)*3=22*3=66 

 

7. A következő lépés a levegőminőségi osztály meghatározása LMI-érték alapján. Öt 

levegőminőségi osztályt különböztetünk meg, melyeket különböző színnel jelölünk: 

               

Zónahatárok A zónák neve A zónák színe 

0 zuzmósivatag piros 

1-35 belső küzdelmi zóna citromsárga 

 

36-55 középső küzdelmi zóna narancssárga 

 

56-79 külső küzdelmi zóna világoszöld 

80 normál zóna sötétzöld 

 

8. Készítsetek térképet! 
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6.5.2. Egy település alaprajzának vizsgálata  
 

A feladat célja az, hogy a diákok önálló tájékozódás során megismerkedjenek az egyes 

falutípusokkal, a térképek jeleivel, hogy kiismerjék magukat egy térképen és, hogy az egyes 

falutípusok kialakulásának okaira magyarázatot keressenek.   

 

Elméleti háttér: Alaprajz szerint falvaink három típusba sorolhatók be: utcás falvak, 

halmazfalvak és szabályos vagy sakktáblaszerű falvak. Az utcás települések főútvonalak 

mentén, valamint hegy- és dombvidéken, folyóvölgyekben alakultak ki. A telkek és a házak 

egy-egy utca mellé szabdalódtak. Az Alföld északi peremén, a Dél-Dunántúlon, Észak-

Magyarországon gyakoriak. Változatai az egyutcás, a többutcás és az orsóspiacutcás falvak. A 

halmazfalu a legkorábban kialakult faluforma. A halmazfalvak közül a sugaras halmazfalu a 

leggyakoribb, ahol a település középpontjába levő térhez szabálytalanul futnak össze az utcák. 

Kedvelt faluépítési forma főleg a sík vidékeken: az Alföldön, a Dunántúl keleti síkságain. A 

szabályos, sakktáblaszerű települések mérnöki tervek alapján épültek fel a XVIII-XIX. 

században a  török uralom alól felszabadult, elnéptelenedett területek betelepítésekor. 

Utcahálózatukban az utcák derékszögben metszik egymást. Jól koncentrálhatók a település 

alapfunkciói (oktatás, kereskedelem), és a belső, átmenő forgalom számára is ideális az 

úthálózat. Ilyen településeket találhatunk a Délkelet-Dunántúlon és a Dél-Alföld területén. Az 

agglomerációk területén vagy az átalakult, városias falvakban a régi utcás településekhez 

szabályos alaprajzú, új településrészek kapcsolódtak. [1] 
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A vizsgálat menete:  

- Járjátok be a Szentkirályszabadja adott részletét. Lehetőleg minél több utcába 

menjetek el. 

-  Séta közben készítsetek egy térképet, amin feltüntetitek azoknak az utcáknak a 

neveit, illetve alakját, ahol ténylegesen voltatok. Ha egy utcában van templom, 

óvoda, vagy bármilyen közintézmény, azt is jelöljétek a térképeken. Az egyes 

intézményeket azonos módon jelöljétek, hogy a későbbiekben is azonosítható 

legyen (például minden templomot egy kereszttel, a postákat egy borítékkal, az 

iskolákat egy könyvvel, az élelmiszerboltokat ABC-vel). A parkokról se 

feledkezzetek meg.  

- A séta végére elkészült utcahálózatról állapítsátok meg, hogy milyen alaptípusba 

sorolható a városrészlet.  

- Amikor mindenki visszatért, illesszétek össze az elkészített térképeket, és 

határozzátok meg a város típusát alaprajz szerint. A település egyes részei más-

más típusba tartozhatnak, a különböző típusokat, ha vannak, határoljátok körül. 

- Egy megfelelően nagy méretarányú térkép segítségével ellenőrizzétek a kapott 

eredményt, majd próbáljátok ezt megmagyarázni a domborzat és egyéb 

ismereteitek alapján. 
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6.5.3. Milyen időnk lesz holnap? 

 
A feladat célja az, hogy a diákok megismerjék a fő felhőfajtákat, néhány népi megfigyelést és 

felfigyeljenek arra, hogy milyen változékony az égboltunk. 

 

6.5.3.1. A felhők alapján  
 
Elméleti háttér: A levegő állandó mozgásban van: különböző páratartalmú légáramlatok 

fölemelkednek, leszállnak és vízszintes irányban is mozognak. A felmelegedett felszín fölött a 

levegő hőmérséklete emelkedik, térfogata kitágul, és a magasba emelkedik. Így keletkeznek 

az emelkedő áramlatok. A meleg levegő helyére – a felmelegedett talaj fölé – sűrűbb, 

hidegebb levegő áramlik, ez is felmelegszik, kitágul és felszáll, de az útja közben ritkább 

légrétegbe kerülve szétterül és lehűl. Ennek hatásaként egy bizonyos magasságban 

hőmérséklete a harmatképződés kritikus pontjára csökken. A további felemelkedés és lehűlés 

folyamán a vízgőz fölöslege apró vízcseppek alakjában kicsapódik. Ezek a vízcseppek 

alkotják a felhőt. 

A felhők végtelenül változatosak. Mégis szükséges, hogy bizonyos osztályokba soroljuk őket, 

mert a megjelenésükre vonatkozó megfigyelési eredményeket csak így lehet viszonylag 

egyértelműen leírni.  A fő felhőfajtákat és jellemzésüket az alábbi táblázatok mutatják [5, 6]:  

 

Pehelyfelhő Bárányfelhő 
- elkülönült felhők 
- fehér, vagy fehéres színű, selymes fényű, 
keskeny csíkokból áll 
- fátyolszerű szerkezetű 
- jégkristályokból áll (magasszintű felhő) 

- árnyékot nem vet 
- vékony fehér sáv, fátyol vagy réteg, amely 
apró bordákból vagy gomolyagokból tevődik 
össze 
- jégkristályokból áll (magasszintű felhő) 
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Fátyolfelhő Lepelfelhő 
- nagy horizontális kiterjedésű, részben vagy 
egészben beborítja az égboltot 
- átlátszó, fehéres, enyhén fonalas, vagy sima 
szerkezetű 
- főleg jégkristályokból áll (magasszintű 
felhő) 

- szürkés, kékes réteget képez, részben vagy 
egészben beborítja az eget 
- vízcseppekből, jégkristályból áll 
(középmagas felhő) 
- a vékonyabb típusai csapadékot nem adnak, 
ezeken áttetszik a Nap, vagy a Hold 
- a vastagabbak tartós, jelentős mennyiségű 
csapadékot adnak 
 

 

 

Párnafelhő Réteges esőfelhő 
- középmagas gomolyfelhő 
- fehéres, szürkés foltot, réteget képez 
- vízcseppekből áll 

- szürke, sötét felhőréteg 
- belőle szinte állandóan hullik eső, vagy hó 
- elég sűrű ahhoz, hogy eltakarja a Napot 
- vastag réteget képez (mindhárom szintre 
kiterjedhet) 
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Alacsony gomolyos rétegfelhő Rétegfelhő 
- szürke, fehéres felhőfolt, melynek mindig 
van sötétebb része 
- csak gyenge csapadékot képes okozni 
- alacsonyszintű felhő, vízcseppekből áll 

- szürke alacsonyszintű rétegfelhő 
- szemerkélő eső, hó, hódara hullhat belőle 
- vízcseppekből áll 
- a Nap körvonalai kirajzolódnak a felhőn 
keresztül 

 
 

 

Gomolyfelhő Zivatarfelhő 
- sűrű, éles körvonalú, függőleges irányban 
tornyosan fejlődő felhő 
- napsütötte részei fehérek, alsó része sötét, 
vízszintes 
- alapjuk alacsonyszintű, függőleges 
kiterjedésük felnyomulhat 
- vízcseppekből áll 

- hatalmas függőleges kiterjedésük miatt 
vegyes halmazállapotúak 
- villámlás, mennydörgés és jégeső csak ezzel 
a felhőtípussal járhat 
- felső része elmosódott 

 

 

  A vizsgálat menete: 

- Figyeljétek meg 20 percig az eget, a felhők mozgását, és alakját! 

- Rajzoljátok le a látott felhőket! (Mindenki egyénileg készítsen rajzot, majd 

beszéljétek meg, ki milyennek látta a felhőket.) 

- A táblázatok alapján azonosítsátok be a felhőket! 

- Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

• 20 perc alatt mennyit változott a felhők alakja?  
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• A felhő típusa alapján mit tudtatok meg a várható időjárásról?  

 

6.5.3.2. Az állatok viselkedése alapján  
 
A vadon élő állat szinte minden cselekedetét befolyásolja az időjárás. Nehéz lenne 

élettevékenységének olyan részletére bukkanunk, ahol a környezeti hatások: a hőmérséklet, a 

légnedvesség, a légnyomás, stb. valamilyen  formában ne szólnának bele életfolyamataiba.  

Mindig egy adott helyzetre reagálnak az állatok, lehetőségeiknek megfelelően. Nyilván nem 

tudják előre, hogy mi várható, de a változást hamarabb megérzik, mint az ember. Erre már 

régen felfigyeltek az emberek. Számos olyan népi szólás, jóslat ismert, amelyek az állatok 

viselkedését valamely időjárásbeli változáshoz kötik. A következőkben ilyen jóslatokat 

láthattok felsorolva [ezek a 7. irodalomból származnak]. Azonban minden egyes jóslatot 

feldaraboltunk és összekevertük a részeit  

 

 

Ha az orvosi pióca mozdulatlanul az üveg 

fenekén fekszik, szép időt várhatunk,  

 

Ha a legyek az árnyékban csoportosan 

repkednek, táncolnak, 

Hogyha a vakond a földet magasra túrja, 

 

Ha a hangyák sürgősen visszaviszik 

tojásaikat a fészkükbe,  

 

 

Ha a szarka ész nélkül csörög, 

 

Ha a folyami rák meleg, csendes időben 

kimászik a vízből és a part menti 

növényzet között kóborol,  

 

Ha a verebek a porban fürdenek,  

 

 

Ha a fecske magasan száll, 

 

Ha a pók lomha, lustálkodó, nem szövögeti 

hálóját,   

 

 

Ha nyári estéken sok szentjánosbogár 

fénylik, és ragyogásuk erős,  

 

Ha a méhesgazda látja, hogy méhecskéi 

nem mennek ki a kasból mézgyűjtő 

munkára,  

 

 

Ha a kutya a homokban hempereg,  
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Ha a pókok új hálót kezdenek építeni,  

 

 

Ha a fülemüle minél szebben, minél 

szorgalmasabban csattog,  

 

esőt várhatunk. 

 

 

az szép időt jelent. 

 

zivatar, vagy akár vihar várható. 

 

 

ha azonban nyugtalankodik s közben a víz 

felszínéhez tapad meg az üvegen, esetleg 

kimászik a vízből, esőre vált az idő.  

 

megváltozik a szél iránya. 

 

 

futólagos esőre számíthatunk. 

 

futólagos eső várható, míg ha esős időben 

kibúvik a földből, az eső gyors elmúlására 

számíthatunk. 

 

 

tartósan szép időnk lesz. 

 

eső lesz. 

 

 

időváltozás várható. 

 

vihar van készülőben. 

 

 

esősre vált az idő. 

 

24 órán belül zivatar várható. 

 

annál valószínűbb a szép idő. 
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- Ezekből a részekből állítsátok össze a jóslatokat! 

- Csoportosítsátok az állatokat aszerint, hogy melyek jósolnak esőt, illetve szép időt. 

- Keressetek jóslatokban szereplő állatokat az erdei iskola környezetében, és 

figyeljétek meg a viselkedésüket! Erre egy órátok van. 

- Állapítsátok meg, hogy milyen időt jósolnak holnapra ezek az állatok! 

- A felhők és az állatok viselkedésének tanulmányozása alapján írjatok egy rövid 

időjárás-jelentést az alábbi jelölések felhasználásával!   

 

 

Derült idő Gyengén felhős idő Esős idő Jégeső 
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6.5.4. Talajminta komplex vizsgálata  

 
A feladat célja az, hogy a diákok megismerjenek néhány egyszeri talajvizsgálati módszert és 

azt, hogy az egyes tulajdonságok hátterében mi áll, és hogy függnek egymástól.  

 

6.5.4.1. A talaj színének a megállapítása 
 
Elméleti háttér: A talaj színe számos információt jelez a talaj kémiai összetételéről, a benne 

zajló folyamatokról. A sötét (fekete, barna) színek magas szervesanyag-tartalomra utalnak. A 

vörös szín a vas jelenlétét mutatja, ugyanakkor azt is jelzi, hogy a talaj jól szellőzött, mert a 

vas Fe3+ -ionok formájában van jelen. Fehér szín esetén meszes vagy szilikátos kiválásokra 

következtethetünk. Zöldes, kékes, szürke színek anaerob viszonyokra utalnak. 

A vizsgálat menete: 

- Diónyi talajrögöt tegyetek fehér porcelán tálba, és nappali fénynél vizsgáljátok 

meg! Állapítsátok meg a talaj színét! 

- Vonjátok le a következtetést a szín alapján a talaj legalapvetőbb kémiai 

tulajdonságaira! 

 

6.5.4.2. A talaj szerkezetének vizsgálata 
 
Elméleti háttér: A talajok szerkezete talajtípusokra jellemző, ezért a szerkezeti sajátságok 

ismeretében – egyéb adatokkal együtt – következtethetünk a talaj típusára. Az alábbi 

szerkezeti formákat különböztetjük meg: 

• Morzsás: 2-5 mm-es legömbölyített, levegős, lazán összefüggő részekből áll. 

• Rögös: az előzőhöz hasonló, csak a részecskék mérete 10-100 mm. 

• Szemcsés: 2-5 mm-es hegyes felületek által határolt lazán összefüggő részekből áll. 

• Diós: diónyi, lapokkal határolt talajrészekből tevődik össze. 

• Oszlopos és lemezes: a talajrészek függőleges oszlopszerű elhelyezkedést mutatnak. 

Az oszlopok vízszintes lemezekre tagoltak. 

• Szerkezet nélküli: önálló szerkezeti elemek nem találhatók benne. 
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Ehhez a vizsgálathoz feltétlenül vigyetek magatokkal Petri-csészét, kézinagyítót és 

szűrőpapírt. 

 

A vizsgálat menete: 

 

- Gyűjtsetek különböző helyekről származó talajokat egy kis dobozba! Számozzátok 

be az egyes talajmintákat, és írjátok le, hogy a különböző számú talajminták 

honnan származnak! 

- Majd Petri-csészében levő szűrőpapírra helyezzetek egy keveset a talajból! Minden 

talajmintát más Petri-csészébe rakjatok, és a csészére írjátok rá a talaj sorszámát!  

- Szabad szemmel és kézinagyító segítségével vizsgáljátok meg! 

- Állapítsátok meg az egyes talajok szerkezetét és soroljátok be valamelyik fenti 

típusba! Megfigyeléseiteket írjátok le! 

 

 

6.5.4.3. A talaj teljes vízmegkötő képességének vizsgálata 
 
Elméleti háttér: A talajok vízmegkötő képessége a talaj szerkezetétől, szövetétől (hány 

százalékos a homoktartalma), kémiai összetételétől függ. A több Na+ -t, Ca2+ -ot tartalmazó 

talajok vízmegkötő képessége nagyobb. 

A vizsgálat menete: 

- A tölcsér nyílásába  helyezzetek lazán vattát. 

- A tölcsér nyílása alá 50 ml-es teljesen száraz mérőhengert állítsatok.  

- Majd a vattára mérjetek be 50 g talajt.  

- A talajmintára kis részletekben csepegtessetek 50 ml desztillált vizet. 

- A lecsöpögés megszűnése után határozzátok meg a felfogott térfogatot g/cm3 -ben 

(ennyi lesz a talaj vízmegkötő képessége)! [8] 
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6.5.4.4. A talaj víznyelő –és áteresztő képességének vizsgálata 
 
A talaj vízáteresztő és vízelnyelő képessége is a talaj szerkezetétől, szövetétől (hány 

százalékos a homoktartalma), kémiai összetételétől függ. 

A vizsgálat menete: 

- Az üvegcsőbe helyezzetek bele kb. 1 cm-nyi vattát, majd  töltsétek meg 5 cm-nyi 

talajjal. 

- Rögzítsétek az állványon az üvegcsövet, helyezzetek alá mérőhengert! 

- Ezután ismert térfogatú fecskendőből lassan csöpögtessetek vizet a talajra! 

- A víznyelés az első lecseppenő víz megjelenéséig tart. Jegyezzétek fel, hogy ez 

hány cm3 víz elfogyásakor következett be. 

- Ettől kezdve a vízáteresztést mérjük. Az üvegcső alján kifolyó vizet a 

mérőhengerbe fogjátok fel! A kísérlet végén olvassátok le a felfogott víz 

térfogatát! 

- Ha ezt az értéket kivonjátok a fecskendőben kezdetben levő térfogatból, mit 

kaptok meg? Ez az érték a talaj mely tulajdonságát jellemzi? 

- Ábrázoljátok grafikusan a víznyelés mértékét az idő függvényében! 

- Számoljátok ki a víznyelés sebességét! [8] 
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6.5.5.Vizek  vizsgálata  
A feladat célja az, hogy a diákok megismerjenek néhány vízvizsgálati módszert, néhány 

tulajdonságát a víznek, illetve ezen  tulajdonságok  változásainak a következményét. 

 

6.5.5.1.Vizek keménységének meghatározása 
 
Elméleti háttér: A vizek keménységét a benne oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége 

határozza meg. Az ún. változó keménységet a kalcium -és magnézium-hidrogén-karbonát 

[Ca(HCO3)2 és Mg(HCO3)2] tartalom adja. Ezt forralással kiküszöbölhetjük, mert ezek a sók 

vízben oldhatatlan karbonátok formájában kiválnak. A szulfátok, kloridok ilyen módon nem 

küszöbölhetők ki, így azok az úgynevezett állandó keménységet adják. A változó és az 

állandó vízkeménység együttesen adja az összkeménységet, mely a vízre jellemző, és szintén 

mérhető adat. A víz keménységét német keménységi fokban adjuk meg. A német keménységi 

fok azt jelenti, hogy egy adott víz 100 cm3 -ében 1 mg CaO vagy 1mg CaCO3 -mal 

egyenértékű Ca -és Mg-só van oldott állapotban. A német keménységi fok szerint 

osztályozhatjuk a vizeket. 

 

Német keménységi fok értékei Vízkeménység szerinti osztályok 

0-4 Nagyon lágy víz 

4-8 Lágy víz 

8-18 Közepesen kemény víz 

18-30 Kemény víz 

30 felett Nagyon kemény víz 

 

 

A vizsgálat menete : 

- Gyűjtsetek vízmintát a Balatonból, valamelyik forrásból (de mindenképp 

jegyezzétek föl, hogy melyik forrásból való a minta), illetve a csapból. 

- 100 ml vizsgálandó vízhez 2 csepp metilnarancs indikátort adjatok. 

- 0,1 mólos sósavval hagymahéj színig titráljátok. 

- A mintákat ezután forraljátok ki, és visszasárgulás esetén átmeneti színig titráljátok 

tovább. 
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- Ezt követően adjatok a mintákhoz 20 ml 0,1 mólos NaOH-Na2CO3 –oldatot, és 

forrásig hevítsétek, hogy a csapadék összeálljon. 

- A mintákat veszteség nélkül 250 ml-es mérőlombikokba vigyétek át, és lehűlés 

után desztillált vízzel töltsétek jelig. 

- Rázzátok össze a lombikok tartalmát, és kb. a felét szűrjétek át. 

- A szűredékek 100 ml-ét metilnarancs indikátor mellett 0,1 mólos sósavval 

titráljátok meg. 

- Az első titrálással a víz változó keménységét határoztátok meg, ezt a víz 

lúgosságának nevezzük. A második titrálással a feleslegben maradt lúgot titráltátok 

ki. 

- A lúgosság titrálásakor kapott ml-ek számát 2,8-del megszorozva a változó 

keménységet kapjátok meg. 

- A fogyott HCl-oldat ml-einek a számát 2,5-del megszorozva (a 250 ml-ből csak 

100 ml-t titráltatok) levonjuk a vízhez hozzáadott lúgkeverék ml-einek számából. 

Ezt a különbséget 2,8-del megszorozva megkapjátok a víz összes keménységét 

német keménységi fokban. 

- Mindegyik mintára határozzátok meg ezeket az értékeket. 

- Majd a német keménységi fok alapján határozzátok meg, hogy melyik osztályba 

tartoznak az adott minták! [8] 

 

6.5.5.2.Vizek pH-jának megállapítása 
 
Elméleti háttér:   Egy oldat pH értéke az H3O+ -ion (oxónium ion) koncentráció 10-es alapú 

logaritmusának -1-szerese, vagyis: pH= -lg[H3O+] . A pH skála 0-14-ig terjed vizes oldatok 

esetén, ahol az abszolút semleges oldatok pH-ja 7, míg a 0-7 tartomány a savas, a 7-14 a lúgos 

oldatokat jellemzi. A vizek pH értékét vizsgálhatjuk indikátorpapírral és indikátoroldattal is. 

A természetes vizekben a pH értéke 4,5 és 8,3 között változik, általában lúgos kémhatásúak.  

 

A vizsgálat menete: 

 

- Gyűjtsetek vízmintát a Balatonból, valamelyik forrásból (de mindenképp 

jegyezzétek föl, hogy melyik forrásból való a minta; lehetőleg ugyanonnan 

vegyétek a mintákat, mint a keménységméréshez), illetve a csapból! 
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-  A vizsgálandó vizekbe mártsátok bele az indikátorpapírt! 

- A színváltozásokat hasonlítsátok össze a színskálával! 

- Állapítsátok meg a vizsgált minták pH-ját! [8] 

 

 

6.5.5.3. A víz felületi feszültsége 
 
Elméleti háttér: A folyadékok felszíne úgy viselkedik, mintha egy rugalmas hártya borítaná: 

igyekszik ellenállni a külső behatásoknak. Azt az ellenállást, ami a rá ható külső erőt 

ellensúlyozza, a folyadék felületi feszültségének nevezzük. Ez tartja fönn a víz felületére 

helyezett alumíniumdarabot, annak ellenére, hogy nagyobb a sűrűsége, mint a vízé. Ennek a 

felületi rétegnek a vastagsága kb. 10-9 m. 

Vizsgáljátok meg, hogy a tisztítószerek hogyan befolyásolják a víz felületi feszültségét! Az 

egyes lépésekről készítsetek feljegyzéseket, a látott tapasztalataitokat rajzoljátok is le! 

 

 A vizsgálat lépései: 

 

• Vegyetek mintát a csapvízből és élővízből, s tegyétek azt egy lapos edénybe (pl. egy 

alaposan kimosott, kiöblített kistányérba)! Ezután gyertek a társalgóba! Itt minden 

csoport kap 3-4 db régi 10 vagy 20 fillérest. 

• Helyezzétek el a pénzt lapjával a víz szélére, de olyan óvatosan, hogy ne süllyedjen el! 

Ha nem sikerül, akkor vegyétek ki, töröljétek tökéletesen szárazra, s csak úgy 

próbálkozzatok újra! 

• Figyeljétek meg, hogy a víz felületi hártyája hogyan nyomódik be a fémdarab alatt. 

Próbáljátok meg megállapítani, hogy az érme felső szintje lejjebb van-e, mint 

egyébként a vízfelszín. 

• Majd kevés mosogató folyadékot kicsit hígítsatok fel, majd ebből cseppentsetek a 

vízbe a pénzdarabtól elég távol! Figyeljétek meg az érme viselkedését! [3] 

• Cseppenként adjatok mosogatószert a vízhez addig, amíg változást nem tapasztaltok 

az érme helyzetében. Milyen jelenséget tapasztaltatok az egyes cseppek hozzáadása 

után?  

• Keressetek olyan patakszakaszt, vagy a Balaton parton olyan pontot, ahol láthatólag 

szennyvíz kerül a víztestbe! Vegyetek belőle mintát, és ezzel a vízmintával is 
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végezzétek el a kísérletet! Mit tapasztaltatok? Mosogatószer hozzáadása nélkül is 

elsüllyedt az érme? 

• Menjetek ki a terepre és keressetek olyan vízi állatokat, amelyek a víz felületi 

hártyáján közlekednek, vagy ahhoz kötődnek valahogy! Próbáljátok őket 

meghatározni az Állatismeret c. könyv segítségével, jegyezzétek le a talált fajok nevét! 

Rajzoljátok le az adott állatokat! Mi történik ezekkel az állatokkal, ha mosó- vagy 

mosogatószer kerül az élővízbe?   
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6.5.6. Az élővilág nyomában  

 
A feladat célja az, hogy a diákok megismerjék a Balaton, illetve a Balaton-felvidék élővilágát. 

 

6.5.6.1. ”Nyomolvasás”  
 
Az állatok többnyire észrevétlenül, csendben, az embert elkerülve járnak-kelnek. Számos 

nyomot hagynak maguk mögött, amelyek alapján több-kevesebb nehézséggel 

meghatározhatók. Legkönnyebb dolgunk feltehetően a nyom alapján történő határozásnál van.  

Az őz nyomképe a legkisebb a hazai nagyvadak közül. Nyoma hosszúkás, szív alakú. Hossza 

4-6 cm, szélessége 2,5-4 cm.  

A vaddisznó csülök hossza 6-9 cm, szélessége 4-7 cm. A lenyomat szinte mindig négy részből 

áll. 

A gímszarvas nyomképének hossza 5-12 cm, szélessége 3,5-9 cm. A bikák  nyoma kerekebb, 

a sarokvánkosok jobban benyomódnak, a csülökhegyek tompák. 

Betelepített, tájidegen vadak: a muflon és a dámvad. A dámvad csülkei gyakran aszimmetrikusak, 

A belső köröm valamivel tompább és lekerekítettebb a külsőnél. A nyom hossza 6-8 cm, 

szélessége 3,5-5 cm. A muflon egyik körme rendszerint jóval hosszabb. Nyomképének hossza 5-6 

cm, szélessége 3-4 cm. 

A kutya-és macskafélékre ujjon járó járásmód jellemző. A házimacska és a vadmacska nyománál a 

karmok lenyomata nem látszik, utóbbi nyomszélessége minimum 3 cm, így könnyen 

megkülönböztethető házi rokonánál. 

A róka nyomképe a kutyáénál hosszúkásabb, a két első és a két hátsó ujjpárna között húzható 

úgy egy egyenes, hogy nem metszi az ujjpárnákat. 

A nyest nyomképe kerekded, 4-5 cm átmérőjű, ujjpárnái jellegzetes sugár irányban állnak.  

A mókus első lábán négy, a hátsó lábán öt ujj lenyomata látszik, középső ujjai a 

leghosszabbak. A hátsó lábán négy gumó hagy lenyomatot, a nyom hossza kb. 5cm. 

A nagy pele lábnyoma 2-2,5 cm, talpgumói jól elkülöníthetővé teszik.  

A sün mindkét lábán 5-5 ujj van. A hátsó talp nyomának a hossza 2,5-3 cm, az ujjbegyek 

bogyószerűen vastagok. [9] 
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Őz Vaddisznó gímszarvas muflon dámvad 

 

 
  

 

 

 

 

Kutya Házimacska Vadmacska Róka Nyest 

 

     

   

  

   

 

 

 

 

Mókus Nagy pele Sün 
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A vizsgálat menete: 

- Keressetek minél több lábnyomot az erdei iskola területén, illetve a közelében levő 

erdőben, tisztáson! 

- A kiadott táblázatok (ha szükséges, vonalzó) segítségével határozzátok meg a 

lábnyomok tulajdonosait! 

- Mit tudtok az adott lábnyom tulajdonosáról? Hol él? Milyen életmódot folytat? 

Miért járhatott erre? 

- A füzetetekbe jegyezzétek fel a nyomok tulajdonosainak nevét, hogy hol találtátok 

az adott lábnyomot, majd az előző kérdésekre való választ írjátok alá.   

 

 

 

 

6.5.6.2. Gorcső alatt a Balaton és a Balaton-felvidék  
 
a, Mi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park címernövénye? Az alábbi ábra segítségetekre lesz a 

megfejtésben. 

 
 

     

 

 

b, A nádasok élővilága rendkívül gazdag, mivel az életfeltételek változatosabbak, mint a nyílt 

vízen vagy a tófenék. De kik is élnek itt? Az alábbi felsorolás összekeverve tartalmazza az 

egyes fajok nevének két részét. Húzd össze a megfelelő párokat, és így megtudod a kérdésre a 

választ! 
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gyötrő fecske 

búbos müle 

bölöm- szúnyog 

füle- sólyom 

nádi pocok 

nádi bika 

barna vöcsök 

kaba- poszáta 

füsti fülesbagoly 

vízi rétihéja 

pézsma rigó 

réti pocok 
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c, A Balaton vidékén a halak ősidők óta a legfontosabb megélhetési forrásnak számítanak. A 

következő ábrákon láthattok néhány gyakori halfajt. Nevezzétek meg ezeket, illetve 

keretezzétek be azokat, melyek ugyan megtalálhatóak a Balatonban, de tájidegennek 

számítanak (betelepítettek). 

 

 

         
_______________________              _________________________ 

 

          
_________________________                 _______________________ 

 

          
        ________________________                      _______________________ 

 

 

 

 

 

 97



 

 

d, Az alábbi felsorolt élőlényekből állítsatok össze két táplálékláncot! Majd nevezzétek el az 

egyes szinteket! Gondoljátok végig, mi történne akkor, ha az egyes szintek tagjai nagyon 

elszaporodnak, illetve számuk nagyon lecsökken, esetleg hiányzik is. 

 

1. karcsúperje, 2. kerecsensólyom, 3. mezei pocok, 4. egerészölyv, 5. lucerna, 6. ürge 
 

e, Melyik nedves területhez kötődő élőlény adta föl az alábbi „apróhirdetést” [10]: 

- Pettyes ruhában, farkos külsővel petézőhelyet keresek. _____________________ 

- Ásó sarkantyúimmal földmunkát vállalok. Jelige: sötétedés után indulok. 

___________________________ 

- Elszaporodtak Önnél a békák? Keressen engem, de csak áprilistól a nappali 

órákban. Boldogan siklom. Jelige: félhold. _______________________ 

- Nádszálakra fűzött fészkemet velem egy időben kakukk is használja. Segítsenek!  

________________________________ 

- Rovarirtó vállalat nyárra munkát keres. Ultrahangos készülékünk megbízható.  

   _______________________________ 

 

f, Melyik állat neve hiányzik a szólásokból, közmondásokból [10]? 

- Magas _____________-ról beszél. 

- A ________________-nak négy lába van, mégis megbotlik. 
- Erős, mint a ________________. 
- Amelyik _______________ ugat, az nem harap. 
- Vak ___________________ is talál szemet. 
- Olyan, mint a kerge ______________________. 
 

g, Növény vagy állat? 

gulipán                  ______________________ 

viza                       _____________________ 

balin                     ______________________ 

kakasmandinkó     _____________________ 
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peremizs              ______________________ 

           zöldike                _______________________ 

kenderike           _______________________ 

haris                  ________________________ 

 

h, Az alábbiak közül melyik nem őshonos növénytársulás a Balaton-felvidéken? A megfelelőt 

karikázzátok be! 

1. gyertyános-tölgyes erdő 

2. akácos erdő 

3. cserszömörcés karsztbokorerdő 
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6.5.7. Vörös homokkő városi tanösvény, Balatonalmádi 

 
A feladat célja az, hogy a diákok megtanuljanak önállóan tájékozódni egy térkép alapján, 

illetve, hogy megismerkedjenek a vörös homokkővel (képződésével, az élővilágával, gazdasági 

jelentőségével). 

 

A Balatonalmádi és Balatonfüred közötti terület fő geológiai jellemzője a földtörténet perm 

időszakában keletkezett vörös homokkő. Ezzel a kőzettel fogtok megismerkedi ennek a 

tanösvénynek a bejárása során. Az ösvény 6 km hosszú, 10 állomásból áll, és a kék ∆ jelzést 

követi. Figyelmesen járjátok végig az útvonalat egyrészt, mert nem minden állomást jelez 

tábla, másrészt, mert minden állomással kapcsolatban kaptok kérdéseket, amelyekre 

válaszolnotok kell. Azoknak az állomásoknak a felismeréséhez kaptok segítséget, amelyeket 

nem jelez tábla. 

 

 

1. állomás/ indítóhely: Városház tér 

Figyelmesen nézzétek meg a tanösvény útvonalát, illetve az állomások helyét A 

biztonság kedvéért ezt a kis térképet meg is kapjátok. Kellemes túrázást és 

eredményes feladatmegoldást kívánok! 
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 2. állomás: Zsák vendéglő vörös homokkőből faragott oszlopai 

           Mikor készültek ezek az oszlopok?  ____________________________________ 

 

 

3. állomás: Kisedő, élet a vörös homokkövön (bányapark) 

A 3. és a 4. állomás egy bányapark, illetve az azt körülvevő kiserdő. Íme egy kép 

segítségként az állomás felismeréséhez.  
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Alaposan vegyétek szemügyre az itt található növényeket. 

Milyen fafajok alkotják ezt a kiserdőt? A képek segítségetekre lesznek a válaszadásban. 

 

                                   

 

        ____________________________________         ___________________________________    
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_______________________________     _______________________________ 

 
Idős tölgyesek jellegzetes lakója a szarvasbogár. Mivel táplálkozik a kifejlett rovar? 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Milyen ivarú bogarat ábrázol a kép?  
______________________________________________ 

 

 

 

Helyezzétek el a tölgyfa megfelelő szintjén a felsorolt fajokat! 

Kék cinege, fakusz, keresztespók, tapló gomba, macskabagoly, nagy hőscincér, nagy 

hőscincér lárvája, szarvasbogár, szarvasbogár lárvája, barna hosszúfülű denevér, szajkó, nagy 

fakopáncs, tölgy gubacsdarázs, mogyorós pele, tölgyfaszender, tölgy búcsújáró lepke. 

 
A lombkorona lakói: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A fatörzs lakói: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

A gyökérzet lakói: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Soroljatok fel 3-3 olyan növényt, melyek ennek a kiserdőnek a cserjeszintjében, illetve a 

gyepszintjében megtalálhatóak! (A Kis növényhatározót használhatjátok.) 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
4. állomás: Kilátóhely (bányapark) 

 

Két táblát találtok a parkban. Az egyik a fontosabb kőfejtő szerszámokat mutatja be, a másik a 

homokkő feldolgozásának termékeit. Figyelmesen nézzétek meg a táblákat, majd 

válaszoljatok az alábbi kérdésekre. 

Hogy nevezzük az alábbi szerszámokat? 

1.       2.        3.        4.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Soroljatok fel minimum 3 olyan terméket, mely vörös homokkőből készül! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
5. állomás: Óvári messzelátó 

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

Kinek a kezdeményezésére épült meg a messzelátó? ______________________________  

Mikor rekonstruálták? _______________________________________________________ 

Melyik négy városrészből áll Balatonalmádi? ____________________________________  

_________________________________________________________________________ 

A műemlékileg védett katolikus templomot kinek a tiszteletére építették, és mikor?  

_________________________________________________________________________ 

A XIX. században milyen járvány okozott jelentős károkat a szőlőtermesztésben? 

________________________________________________________________________ 
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A legfiatalabb városrész mi mentén épült ki? ____________________________________ 

Melyik három megye panorámájában gyönyörködhetünk a messzelátóról?  

__________________________________________________________________________ 

 
6. állomás: A vörös homokkő 

Ez az állomás szintén az Óvári messzelátónál található.  

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! 

Melyik földtörténeti korban halmozódott fel a vörös homokkő, és hogy nevezzük  ezt a 

formációt? _________________________________________________________________ 

Mi és milyen körülmények között rakta le a formáció anyagát? 

___________________________________________________________________________ 

Mi halmozódott fel - a parti- és mederzátonyokban? ________________________________ 

                                - az ártereken? ______________________________________________ 

Ezekből az anyagokból hogyan alakult ki a homokkő, illetve az aleurit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Mi adja a kőzet lilásvörös-barnásvörös színét? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Milyen tulajdonsága alapján használják a homokkövet építőanyagként? __________________ 

 
 

 

Párosítsátok össze a megfelelő területet az ott található építőanyaggal! 

 

Tihany                                                            permi vörös homokkő 

Badacsony                                                     tufa     

Badacsonyörstől Balatonalmádiig                bazalt 

 
7. állomás: Öreg mozdony 

Íme egy kép segítségként az állomás megtalálásához. 
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Mettől meddig közlekedett itt Alsóörs és Veszprém között személyvonat? 

________________________________________________________________ 
Miért számolták fel ezt a vasútvonalat? ___________________________________________  

 

8. állomás: „Sörény” kerekeskút 

Íme egy kép segítségként az állomás megtalálásához. 

 
 
Milyen felirat található a kerekeskúton? __________________________________________ 

 

9. állomás: Szent Jobb Kápolna 

Íme egy kép segítségként az állomás megtalálásához. 
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Ki tervezte és mikor ezt a templomot? ______________________________________ 
Mit őriznek itt 2001. augusztus 20.-a óta? _________________________________________ 

 

 
10. állomás: Öregpark 

Járjátok be a parkot az alábbi térkép alapján. Ezen a térképen be vannak jelölve számokkal 

szobrok, műemlékek, jellegzetes fasorok. A megadott képeket melyik számok jelölik a 

térképen? Az egyes szobrok alá írjátok le, hogy kit ábrázol. 
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___________________  _____________________  _____________________ 

 

   
 

__________________   ____________________     _____________________ 

 
A tanösvény bejárása során mit tapasztaltatok, a vörös homokkövet, mint építőanyag, mi 

mindenre használják? Hol találkoztatok vörös homokkőből készült épületekkel, és ott milyen 

szerepe volt (járda, lépcső, felüljáró, híd, talpazat…).   ______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Összefoglalás 
 

Dolgozatomban a Balaton-felvidéken található permi vörös homokkőből származó 

radonnal foglalkoztam. 13 forrás vagy kút radontartalmát vizsgáltam 2005 október és 

2006 április között, melyek fakadásánál a permi vörös homokkő a meghatározó kőzet. 7 

alkalommal vettem mintát, és a radontartalom időfüggését meghatároztam.  

Kimutattam, hogy a koncentrációk az időben közel állandóak, a legnagyobb változást 

a balatonfüredi Kossuth-forrás radontartalma mutatta, ami 13% volt. Ez arra utal, hogy a 

radontartalomért nem a meteorológiai viszonyok, hanem a geológiai környezet a felelős.  

A mintaterület 3 pontjáról vettünk talaj és/vagy kőzetmintákat. Ezek 

rádiumtartalmát (A) gamma-spektroszkópiás módszerrel határoztuk meg. A mintákat radon-

kamrába helyezve meghatároztuk a radon-exhalációjukat is, standard geometriai körülmények 

mellett. A minták exhalációja (E) között a csopaki vörös homokkő melletti talajból származó 

minta kiugró értéket mutaott. Ehhez 13%-os exhalációs együttható (ε) tartozott, ami az 

építőanyagok között is magas értéknek számít.  

A minták rádiumtartalma közel állandó volt, a fajlagos rádiumkoncentrációjuk 20-40 

Bq/kg között mozgott. Az exhalációs adatok értelmezése során világossá vált, hogy az 

szoros összefüggésben van a minták szemcseszerkezetével kapcsolatos exhalációs 

együtthatóval, és kevésbé az anyag rádiumtartalmával.  

 A pedagógiai fejezetben kidolgoztam egy erdei iskolai programot, mely magában 

foglalja a „Vörös homokkő városi tanösvény” feldolgozását is.  
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10. Függelék 

10.1. Mintavételi jegyzőkönyvek 

Talaj,- és kőzet mintavételi jegyzőkönyv 
Balaton 1-sorozat 

2005.10.01. 
 
A 
minta 
kódja 

A mintavétel 
helye  

A 
mintavétel 
ideje 

A mintavétel 
körülményei 

A minta 
tulajdonságai 

GPS 
koordináták

RFKK1 Balatonalmádi 
Remete-forrás 

12:20 A keleti 
feláramlásnál, 
a forrás 
vizéből vettem 
ki.  

Kb.5 cm-es 
kőzetdarab 
(nagyobbik). 
Színe: lila, szürke. 
Csillogó szemcséket 
tartalmaz. 

É.sz. 
47°2′6,4″ 
K.h. 
17°59′52,3″ 
 
185m 

RFKK2 Balatonalmádi 
Remete-forrás 

12:20 A keleti 
feláramlásnál, 
a forrás 
vizéből vettem 
ki. 

Kb.5 cm-es 
kőzetdarab (kisebb). 
Színe: lila, szürke. 
Csillogó szemcséket 
tartalmaz. 

É.sz. 
47°2′6,4″ 
K.h. 
17°59′52,3″ 
 
185m 

PT1 Palóznak 14:40 Palóznak és 
Felsőörs közt 

Talajminta 
gyökérdarabokkal. 

É.sz. 
46°58′56,8″ 
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levő szőlős 
széléről vettem 
a mintát. 

Nagyobb összetapadt 
darabokból áll. 
Rozsdabarna színű.  

K.h. 
17°56′3″ 
 
137m 

PT2 Palóznak 14:50 Palóznak és 
Felsőörs közt 
levő szőlős 
széléről vettem 
a mintát. 

Talajminta 
gyökérdarabokkal, 
kisebb összetapadt 
darabokból áll. 
Rozsdabarna színű. 

É.sz. 
46°58′56,8″ 
K.h. 
17°56′3″ 
 
137m 

PT3 Palóznak 15:05 Palóznak és 
Felsőörs közt 
levő szőlős 
széléről vettem 
a mintát. 

Talajminta 
gyökérdarabokkal, 
kisebb összetapadt 
darabokból áll. 
Rozsdabarna színű. 

É.sz. 
46°58′56,8″ 
K.h. 
17°56′3″ 
 
137m 

CSKK1 Csopak 17:30 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből (a 
kőfal aljáról) 
vettem a 
mintát. 

Nagy kőzetdarab. A 
vágási felületen 
látható lemezes 
szerkezete. Színe: 
rozsdabarna, sárga. 
Csillogó szemcséket 
tartalmaz. Mállik. 
 
 
 
 
 

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 

CSKK2 Csopak 17:40 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
vettem a 
mintát. 

Lapított fánk alakú. 
Felszínén van talaj és 
növényi rész. 
Rozsdabarna. 
Tartalmaz csillogó 
szemcséket. Mállik. 

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 
 

CSKK3 Csopak 17:45 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
vettem a 
mintát. 

Hosszúkás alakú. 
Sárga színe főleg az 
egyik törési felületén 
kifejezett. Csillogó 
szemcséket és zöldes 
berakódást tartalmaz.   

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 

CSKK4 Csopak 17:50 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
vettem a 
mintát. 

Felszínén talaj és 
növényi maradványok 
vannak. Könnyen 
törik. Palás 
szerkezetű. 
Rozsdabarna színű, a 
törési felületen a sárga 
szín is kifejezett. 

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 
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Csillogó szemcséket 
és szürkés berakódást 
is tartalmaz. 

CSKK5 Csopak 17:58 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
(CSKK1 alól) 
vettem a 
mintát. 

Palás szerkezetű. 
Rozsdabarna. 
Felszínén talaj és 
növényi maradványok 
vannak. Csillogó 
szemcséket tartalmaz. 
Törhető, mállik. 

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 

CSKK6 Csopak 18:03 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
(CSKK1 
mellől) vettem 
a mintát. 
 
 

Sárga szín kifejezett. 
Nehezebben törhető. 
Csillogó szemcséket 
tartalmaz.  

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 

CSKK7 Csopak 18:05 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
(jobbra a 2. 
luk, a talaj 
szélén, az 
összefüggő 
kövek alatt) 
vettem a 
mintát. 
 

Rozsdabarna; szürkés 
fehér, sárga 
berakódásokkal. 
Csillogó szemcséket 
tartalmaz. Törhető. 

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 

CSKT1 Csopak 18:12 A vasúti sín 
mellett levő 
kőfejtőből 
vettem a 
mintát. 

Rozsdabarna talaj 
kisebb 
kőzetdarabokkal és 
növényi 
maradványokkal.  

É.sz. 
46°58′5,2″ 
K.h. 
17°54′30,1″ 
 
115m 
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Vízmintavételi jegyzőkönyv 
Balaton 1-sorozat 

2005.10.01. 
 

A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

GPS 
koordináták

A mintavétel helye A minta-
vétel 
ideje 

A mintavétel 
körülményei 

SZI1 Szent István 
kútja 

É.sz. 
47°3′21,7″ 
K.h. 
17°58′19,3″ 
 
251m 

Szentkirályszabadja 11:09 

SZI2 Szent István 
kútja 

É.sz. 
47°3′21,7″ 
K.h. 
17°58′19,3″ 
 
251m 

Szentkirályszabadja 11:13 

Kiépített kút, mely 3,5 
méter mély. Fél literes 
palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. 
félig megtöltöttem 
murvával azért, hogy 
hamarabb leérjen a 
palack a kút aljára, ill. a 
felső felére csináltam 
egy négyzet alakú 
nyílást, amely lehetővé 
teszi, hogy a mintám a 
kút alján levő vízből 
származzon. Majd az 
így nyert mintából 10 
ml-t tettem 
fecskendővel a 
küvettába. 

SZP1 Király-patak EOV: 
E568168 
N190891 
 
262m 

Szentkirályszabadja 11:22 A patak Veszprém 
környékéről ered, 
radontartalma jelentősen 
csökkenhet, mire a 
mintavétel helyére ér. 

RFE1 Remete-
forrás 

É.sz. 
47°2′6,7″ 
K.h. 
17°59′52,1″ 
 
182m 

Balatonalmádi 12:14 Zöld turistajelzés 
mentén található egy 
erdős területen, a 
mohafaltól jobbra. 
Egymás mellett több 
feláramlás is van. Ez az 
északi feláramlás. 
Közvetlenül a 
fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFK1 Remete-
forrás 

É.sz. 
47°2′6,4″ 
K.h. 
17°59′52,3″ 
 
185m 

Balatonalmádi 12:20 RFE-től balra található 
feláramlás (keleti). 
Közvetlenül a 
fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFJ1 Remete-
forrás 

É.sz. 
47°2′6,5″ 
K.h. 
17°59′52,2″ 

Balatonalmádi 12:28 RFE-től jobbra, a 
kőfalban levő nyílással 
szemben található. 
Közvetlenül a 
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179m 

fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF1 Volt Ferenc-
forrás 

É.sz. 
47°2′55,6″ 
K.h. 
17°59′56,6″ 
 
177m 

Balatonalmádi 13:41 Kék és a zöld 
turistajelzés mentén 
található. Vízmű által 
elkerített területen ered. 
Közvetlenül a 
fecskendővel vettem a 
mintát. 

VJCS1 A vízmű 
területén 
levő csap 
vize 

É.sz. 
47°2′55,6″ 
K.h. 
17°59′56,6″ 
 
177m 

Balatonalmádi 13:43 Közvetlenül a 
fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

CSF4 Csiker-forrás É.sz. 
47°0′28,1″ 
K.h. 
17°58′2,4″ 
 
177m 

Felsőörs 14:26 Felsőörs határában, egy 
kukoricatábla mellett, a 
bozótosban levő 
feláramlás. Közvetlenül 
a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

NK1 Nádaskút É.sz. 
46°58′9,6″ 
K.h. 
17°54′31,1″ 
 
129m 

Csopak 15:45 Kiépített forrás, melyből 
közvetlenül a 
fecskendővel vettem 
mintát.  

NMV1 Nádaskút 
melletti 
forrás a 
völgy 
utcában 

É.sz. 
46°58′9,6″ 
K.h. 
17°54′31,1″ 
 
129m 

Csopak 18:17 Nádaskút melletti 
feláramlás. A mintát egy 
palackba vettem, ez 
mérési hibát 
eredményezhet.  

KFB10 Kossuth-
forrás 

É.sz. 
46°57′21,1″ 
K.h. 
17°53′43,5″ 
 
103m 

Balatonfüred 16:20 Kiépített forrás. A 
kifolyócsőből  
közvetlenül 
fecskendővel vettem a 
mintát. 

SFB10 Schneider 
Ferenc kút 

É.sz. 
46°57′17,3″ 
K.h. 
17°53′48,4″ 
 
111m 

Balatonfüred 16:45 Kiépített forrás. A 
kifolyócsőből  
közvetlenül 
fecskendővel vettem a 
mintát. 

SZE10 Szekér Ernő-
emlékforrás 

É.sz. 
46°56′35,8″ 
K.h. 
17°52′1,2″ 

Balatonfüred 16:58 Kiépített forrás. A 
kifolyócsőből  
közvetlenül 
fecskendővel vettem a 
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114m 

mintát. 

BEK10 Berzsenyi-
kút 

É.sz. 
46°56′42,9″ 
K.h. 
17°52′23,8″ 
 
119m 

Balatonfüred 18:30 Forrás által táplált, 
kiépített kút. Triász korú 
törmelékes dolomit 
összletre települt.8-12 m 
mélységben szűrik. A 
kifolyócsőből 
folyamatosan folyó 
vízből palackkal vettem 
mintát, ez hibát 
eredményezhet. 

PF10 Pán-forrás É.sz. 
46°54′57″ 
K.h. 
17°48′57,8″ 
 
133m 

Örvényes 17:15 Kiépített forrás. A 
kifolyócsőből  
közvetlenül 
fecskendővel vettem a 
mintát. 

  
 

Vízmintavételi jegyzőkönyv 
Balaton 2-sorozat 

2005.10.29. 
 

A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

A mintavétel helye A 
mintavétel 
ideje 

A mintavétel körülményei 

SZI3 Szent István 
kútja 

Szentkirályszabadja 12:56 Kiépített kút, mely 3,5 méter mély. 
Fél literes palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. félig 
megtöltöttem murvával azért, hogy 
hamarabb leérjen a palack a kút 
aljára, ill. a felső felére csináltam egy 
négyzet alakú nyílást, amely lehetővé 
teszi, hogy a mintám a kút alján levő 
vízből származzon. Majd az így nyert 
mintából 10 ml-t tettem fecskendővel 
a küvettába. 

RFE2 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 14:02 Zöld turistajelzés mentén található 
egy erdős területen, a mohafaltól 
jobbra. Egymás mellett több 
feláramlás is van. Ez az északi 
feláramlás. Közvetlenül a 
fecskendővel vettem belőle mintát. 

RFK2 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 14:08 RFE-től balra található feláramlás 
(keleti). Közvetlenül a fecskendővel 
vettem belőle mintát. 
Vizes volt a kezem amikor a 
parafilmet rátekertem a küvettára, 
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ezért az helyenként szétolvadt. 
RFJ2 Remete-

forrás 
Balatonalmádi 14:11 RFE-től jobbra, a kőfalban levő 

nyílással szemben található. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF2 Volt Ferenc-
forrás 

Balatonalmádi 13:28 Kék és a zöld turistajelzés mentén 
található. Vízmű által elkerített 
területen ered. Közvetlenül a 
fecskendővel vettem a mintát. 

CSF5 Csiker-forrás Felsőörs 14:48 Felsőörs határában, egy kukoricatábla 
mellett, a bozótosban levő feláramlás. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  
Vizes volt a kezem amikor a 
parafilmet rátekertem a küvettára, 
ezért az helyenként szétolvadt. 
Emiatt vettem még egy mintát. 

CSF6 Csiker-forrás Felsőörs 15:04 Felsőörs határában, egy kukoricatábla 
mellett, a bozótosban levő feláramlás. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  

NK2 Nádaskút Csopak 15:20 Kiépített forrás, melyből közvetlenül 
a fecskendővel vettem mintát.  

NMV2 Nádaskút 
melletti 
forrás a 
völgy 
utcában 

Csopak 15:23 Nádaskút melletti feláramlás. 
Közvetlenül fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

KFB11 Kossuth-
forrás 

Balatonfüred 15:56 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 
Október 24-én vegyszeres kezelésre 
került sor, ezért a forrás vize 
átmenetileg nem fogyasztható, ill. 
előfordulhatott, hogy pár napig nem 
folyt a víz. 

SFB11 Schneider 
Ferenc kút 

Balatonfüred 16:05 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

SZE11 Szekér Ernő-
emlékforrás 

Balatonfüred 16:26 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 
Október 24-én vegyszeres kezelésre 
került sor, ezért a forrás vize 
átmenetileg nem fogyasztható, ill. 
előfordulhatott, hogy pár napig nem 
folyt a víz. 

PF11 Pán-forrás Örvényes 16:41 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 
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Vízmintavételi jegyzőkönyv 

Balaton 3-sorozat 
2005.12.11. 

 
A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

A mintavétel helye A 
mintavétel 
ideje 

A mintavétel körülményei 

SZI4 Szent István 
kútja 

Szentkirályszabadja 10:47 Kiépített kút, mely 3,5 méter mély. 
Fél literes palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. félig 
megtöltöttem murvával azért, hogy 
hamarabb leérjen a palack a kút 
aljára, ill. a felső felére csináltam egy 
négyzet alakú nyílást, amely lehetővé 
teszi, hogy a mintám a kút alján levő 
vízből származzon. Majd az így nyert 
mintából 10 ml-t tettem fecskendővel 
a küvettába. 

RFE3 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 11:21 Zöld turistajelzés mentén található 
egy erdős területen, a mohafaltól 
jobbra. Egymás mellett több 
feláramlás is van. Ez az északi 
feláramlás. Közvetlenül a 
fecskendővel vettem belőle mintát. 

RFK3 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 11:26 RFE-től balra található feláramlás 
(keleti). Közvetlenül a fecskendővel 
vettem belőle mintát. 

RFJ3 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 11:32 RFE-től jobbra, a kőfalban levő 
nyílással szemben található. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF3 Volt Ferenc-
forrás 

Balatonalmádi 12:10 Kék és a zöld turistajelzés mentén 
található. Vízmű által elkerített 
területen ered. Közvetlenül a 
fecskendővel vettem a mintát. 

CSF7 Csiker-forrás Felsőörs 12:40 Felsőörs határában, egy kukoricatábla 
mellett, a bozótosban levő feláramlás. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  

NK3 Nádaskút Csopak 13:02 Kiépített forrás, melyből közvetlenül 
a fecskendővel vettem mintát.  

NMV3 Nádaskút 
melletti 
forrás a 
völgy 
utcában 

Csopak 13:05 Nádaskút melletti feláramlás. 
Közvetlenül fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

KFB12 Kossuth-
forrás 

Balatonfüred 13:15 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

 118



 
SFB12 Schneider 

Ferenc kút 
Balatonfüred 13:22 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  

közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

SZE12 Szekér Ernő-
emlékforrás 

Balatonfüred 13:45 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

PF12 Pán-forrás Örvényes 14:02 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

  
 
 

Vízmintavételi jegyzőkönyv 
Balaton 4-sorozat 

2006. 01.15. 
 

A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

A mintavétel helye A 
mintavétel 
ideje 

A mintavétel körülményei 

SZI5 Szent István 
kútja 

Szentkirályszabadja 11:47 Kiépített kút, mely 3,5 méter mély. 
Fél literes palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. félig 
megtöltöttem murvával azért, hogy 
hamarabb leérjen a palack a kút 
aljára, ill. a felső felére csináltam egy 
négyzet alakú nyílást, amely lehetővé 
teszi, hogy a mintám a kút alján levő 
vízből származzon. Majd az így nyert 
mintából 10 ml-t tettem fecskendővel 
a küvettába. 

RFE4 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 12:33 Zöld turistajelzés mentén található 
egy erdős területen, a mohafaltól 
jobbra. Egymás mellett több 
feláramlás is van. Ez az északi 
feláramlás. Közvetlenül a 
fecskendővel vettem belőle mintát. 

RFK4 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 12:36 RFE-től balra található feláramlás 
(keleti). Közvetlenül a fecskendővel 
vettem belőle mintát. 

RFJ4 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 12:40 RFE-től jobbra, a kőfalban levő 
nyílással szemben található. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF4 Volt Ferenc-
forrás 

Balatonalmádi 12:09 Kék és a zöld turistajelzés mentén 
található. Vízmű által elkerített 
területen ered. Közvetlenül a 
fecskendővel vettem a mintát. 

CSF8 Csiker-forrás Felsőörs 13:10 Felsőörs határában, egy kukoricatábla 
mellett, a bozótosban levő feláramlás. 
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Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  
Azokon a helyeken, ahol nem 
áramlik a víz, be volt fagyva. 

NK4 Nádaskút Csopak 13:31 Kiépített forrás, melyből közvetlenül 
a fecskendővel vettem mintát.  

NMV4 Nádaskút 
melletti 
forrás a 
völgy 
utcában 

Csopak 13:34 Nádaskút melletti feláramlás. 
Közvetlenül fecskendővel vettem 
belőle mintát. 
 
 
 
 

KFB13 Kossuth-
forrás 

Balatonfüred 13:51 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 
 

SFB13 Schneider 
Ferenc kút 

Balatonfüred 13:58 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

SZE13 Szekér Ernő-
emlékforrás 

Balatonfüred 14:19 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

PF13 Pán-forrás Örvényes 14:36 Kiépített forrás. A kifolyócsőből  
közvetlenül fecskendővel vettem a 
mintát. 

  
 
 

Vízmintavételi jegyzőkönyv 
Balaton 5-sorozat 

2006. 02.10. 
 

A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

A mintavétel helye A 
mintavétel 
ideje 

A mintavétel körülményei 

SZI6 Szent István 
kútja 

Szentkirályszabadja 12:51 Kiépített kút, mely 3,5 méter mély. 
Fél literes palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. félig 
megtöltöttem murvával azért, hogy 
hamarabb leérjen a palack a kút 
aljára, ill. a felső felére csináltam egy 
négyzet alakú nyílást, amely lehetővé 
teszi, hogy a mintám a kút alján levő 
vízből származzon. Majd az így nyert 
mintából 10 ml-t tettem fecskendővel 
a küvettába. (A palack négyzet alakú 
nyílásán keresztül vettem a mintát.) 

RFE5 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 13:35  Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 
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RFK5 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 13:38 Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFJ5 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 13:41 Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF5 Volt Ferenc-
forrás 

Balatonalmádi 13:11  Kiépített forrás, széles kifolyócsövén 
sok apró, kerek luk van, egy ilyenen 
keresztül közvetlenül a fecskendővel 
vettem a mintát. 

CSF9 Csiker-forrás Felsőörs 14:18  Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  
 

NK5 Nádaskút Csopak 14:36 Kiépített forrás, melyből közvetlenül 
a fecskendővel vettem mintát.  

NMV5 Nádaskút 
melletti 
forrás a 
Völgy 
utcában 

Csopak 14:41  Közvetlenül fecskendővel vettem 
belőle mintát. 
Ez valószínű, hogy a Nádaskút 
folytatása (az első mintavétel 
kivételével).   
 
 
 

NÚJ1 Völgy 
utcában, a 
vasúti sínhez 
közelebb 

Csopak 14:47 Kiépített forrás, közvetlenül a 
kifolyócsőből vettem a mintát 
fecskendővel. 

KFB14 Kossuth-
forrás 

Balatonfüred 15:27 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 
 
 

SFB14 Schneider 
Ferenc kút 

Balatonfüred 15:13 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 

SZE14 Szekér Ernő-
emlékforrás 

Balatonfüred 15:40 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 

PF14 Pán-forrás Örvényes 15:51  A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 
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Vízmintavételi jegyzőkönyv 

Balaton 6-sorozat 
2006. 03.11. 

 
A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

A mintavétel helye A 
mintavétel 
ideje 

A mintavétel körülményei 

SZI7 Szent István 
kútja 

Szentkirályszabadja 12:58 Kiépített kút, mely 3,5 méter mély. 
Fél literes palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. félig 
megtöltöttem murvával azért, hogy 
hamarabb leérjen a palack a kút 
aljára, ill. a felső felére csináltam egy 
négyzet alakú nyílást, amely lehetővé 
teszi, hogy a mintám a kút alján levő 
vízből származzon. Majd az így nyert 
mintából 10 ml-t tettem fecskendővel 
a küvettába. (A palack négyzet alakú 
nyílásán keresztül vettem a mintát.) 

RFE6 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 13:38  Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFK6 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 13:44 Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFJ6 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 13:49 Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF6 Volt Ferenc-
forrás 

Balatonalmádi 13:15  Kiépített forrás, széles kifolyócsövén 
sok apró, kerek luk van, egy ilyenen 
keresztül közvetlenül a fecskendővel 
vettem a mintát. 

CSF10 Csiker-forrás Felsőörs 14:25  Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  
 

NK6 Nádaskút Csopak 14:47 Kiépített forrás, melyből közvetlenül 
a fecskendővel vettem mintát.  

NMV6 Nádaskút 
melletti 
forrás a 
Völgy 
utcában 

Csopak 14:49  Közvetlenül fecskendővel vettem 
belőle mintát. 
 
 
 

NÚJ2 Völgy 
utcában, a 
vasúti sínhez 
közelebb 

Csopak 14:51 Kiépített forrás, közvetlenül a 
kifolyócsőből vettem a mintát 
fecskendővel. 

KFB15 Kossuth-
forrás 

Balatonfüred 15:11 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 
 
 

SFB15 Schneider 
Ferenc kút 

Balatonfüred 15:21 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 
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SZE15 Szekér Ernő-

emlékforrás 
Balatonfüred 15:55 A kifolyócsőből  közvetlenül 

fecskendővel vettem a mintát. 
PF15 Pán-forrás Örvényes 15:39  A kifolyócsőből  közvetlenül 

fecskendővel vettem a mintát. 
  
 

Vízmintavételi jegyzőkönyv 
Balaton 7-sorozat 

2006. 04.09. 
 

A 
minta 
kódja 

A forrás 
neve 

A mintavétel helye A minta-
vétel 
ideje 

A mintavétel körülményei 

SZI8 Szent István 
kútja 

Szentkirályszabadja 11:44 Fél literes palackkal vettem belőle 
mintát. A palackot kb. félig megtöltöttem 
murvával azért, hogy hamarabb leérjen a 
palack a kút aljára, ill. a felső felére 
csináltam egy négyzet alakú nyílást, 
amely lehetővé teszi, hogy a mintám a 
kút alján levő vízből származzon. Majd 
az így nyert mintából 10 ml-t tettem 
fecskendővel a küvettába. (A palack 
négyzet alakú nyílásán keresztül vettem a 
mintát.) 

RFE7 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 12:23  Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFK7 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 12:27 Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

RFJ7 Remete-
forrás 

Balatonalmádi 12:32 Nagyon kevés víz van benne. 
Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát. 

VJF7 Volt Ferenc-
forrás 

Balatonalmádi 12:00  Közvetlenül a fecskendővel vettem a 
mintát. 

CSF11 Csiker-forrás Felsőörs 15:24  Közvetlenül a fecskendővel vettem 
belőle mintát.  
 

NK7 Nádaskút Csopak 15:44 Kiépített forrás, melyből közvetlenül a 
fecskendővel vettem mintát.  

NMV7 NK melletti 
forrás a 
Völgy u.-ban

Csopak 15:47  Közvetlenül fecskendővel vettem belőle 
mintát. 
 

NÚJ3 Völgy 
utcában, a 
vasúti sínhez 
közelebb 

Csopak 15:49 Kiépített forrás, közvetlenül a 
kifolyócsőből vettem a mintát 
fecskendővel. 

KFB16 Kossuth-
forrás 

Balatonfüred 16:03 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 

SFB16 Schneider 
Ferenc kút 

Balatonfüred 16:15 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 
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SZE16 Szekér Ernő-
emlékforrás 

Balatonfüred 16:53 A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 

PF16 Pán-forrás Örvényes 16:38  A kifolyócsőből  közvetlenül 
fecskendővel vettem a mintát. 

 
 
10.2. Gamma-spektroszkópiai mérések értékeléséhez felhasznált ANA file-

ok 

 

Minta_00c. ana file Minta_0c. ana file 

' vonal,  csucsok szama, ellenorzes 
1=rajzoljon-0=ne 

' filenev, calibracio modja 1=th-k, 2=u-th, 
3=u-th-k 

' 

vonal,  4, 1, 4000  

185.99, 1, 0.0555 

609.3,  1, 0.4689 

1460.,  1, 0.1067 

2614.5, 1, 0.35903 

hatter, bg_60ora.spm, 1, 216000., 1. 

erosit, 3900 

ter, pt2h1.spm, 3, 72000., 306.85 

ter, rfkk2.spm, 2, 86400., 100.0339 

ter, v1.spm, 2, 86400., 211.35 

ter, vorosk24.spm, 2, 86400., 121.57 

ter, v3_.spm, 2, 86400., 357.53 

ter, pt3v2.spm, 2, 86400., 271.55 

ter, csk1h1.spm, 2, 86400., 348. 

erosit, 4000 

ter, pt2mrsz.spm, 2, 86400., 286.93 

ter, hatter24.spm, 1, 86400., 1. 

' vonal,  csucsok szama, ellenorzes 
1=rajzoljon-0=ne 

' filenev, calibracio modja 1=th-k, 2=u-th, 
3=u-th-k 

' 

vonal,  4, 1, 4000  

185.99, 0.02521, 0.0555 

609.3,  0.00861, 0.4689 

1460.,  0.00385, 0.1067 

2614.5, 0.00246, 0.35903 

hatter, bg_60ora.spm, 1, 216000., 1. 

erosit, 3900 

ter, pt2h1.spm, 3, 72000., 306.85 

ter, rfkk2.spm, 2, 86400., 100.0339 

ter, v1.spm, 2, 86400., 211.35 

ter, vorosk24.spm, 2, 86400., 121.57 

ter, v3_.spm, 2, 86400., 357.53 

ter, pt3v2.spm, 2, 86400., 271.55 

ter, csk1h1.spm, 2, 86400., 348. 

erosit, 4000 

ter, pt2mrsz.spm, 2, 86400., 286.93 

ter, hatter24.spm, 1, 86400., 1. 

Eu-2a. ana file Eu-2b. ana file 

' vonal,  csucsok szama, ellenorzes 
1=rajzoljon-0=ne 

' filenev, calibracio modja 1=th-k, 2=u-th, 

' vonal,  csucsok szama, ellenorzes 
1=rajzoljon-0=ne 

' filenev, calibracio modja 1=th-k, 2=u-th, 
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3=u-th-k 

' 

vonal,  11, 0, 4000 

121.780, 1., 2.8380E-01 

244.700, 1., 7.5070E-02 

344.280, 1., 2.6580E-01 

411.110, 1., 2.2330E-02 

443.980, 1., 2.8010E-02 

778.910, 1., 1.2960E-01 

867.390, 1., 4.2120E-02 

964.130, 1., 1.4490E-01 

1085.90, 1., 9.9180E-02 

1112.10, 1., 1.3560E-01 

1408.00, 1., 2.0850E-01 

ter, cskt1v3k.spm, 5, 1200., 1. 

ter, pt2fpb.spm, 5, 600., 1. 

ter, pt2fpj.spm, 5, 600., 1. 

ter, pt2fpk.spm, 5, 600., 1. 

ter, pt3euj.spm, 5, 1200., 1. 

ter, pt3euk.spm, 5, 1200., 1. 

ter, vub.spm, 5, 600., 1. 

ter, vuk.spm, 5, 600., 1. 

ter, cskk7eu.spm, 5, 900., 1. 

ter, eu152313.spm, 5, 1200., 1. 

3=u-th-k 

' 

vonal,  11, 1, 4090 

121.780, 1., 2.8380E-01 

244.700, 1., 7.5070E-02 

344.280, 1., 2.6580E-01 

411.110, 1., 2.2330E-02 

443.980, 1., 2.8010E-02 

778.910, 1., 1.2960E-01 

867.390, 1., 4.2120E-02 

964.130, 1., 1.4490E-01 

1085.90, 1., 9.9180E-02 

1112.10, 1., 1.3560E-01 

1408.00, 1., 2.0850E-01 

ter, pt2mrse.spm, 5, 900., 1. 

ter, pt3eub.spm, 5, 1200., 1. 

ter, pt1se.spm, 5, 900., 1. 

erosit, 3830 

ter, rfkk2eu.spm, 5, 900., 1. 

 

10.3. Népi jóslatok megoldása 

 

 

Ha a legyek az árnyékban csoportosan repkednek, táncolnak, futólagos esőre számíthatunk. 

 

Hogyha a vakond a földet magasra túrja, futólagos eső várható, míg ha esős időben kibúvik a 

földből, az eső gyors elmúlására számíthatunk. 

ter, cskk1eu.spm, 5, 900., 1. 

Ha az orvosi pióca mozdulatlanul az üveg fenekén fekszik, szép időt várhatunk, ha azonban 

nyugtalankodik s közben a víz felszínéhez tapad meg az üvegen, esetleg kimászik a vízből, 

esőre vált az idő.  

 125



 

Ha a hangyák sürgősen visszaviszik tojásaikat a fészkükbe, vihar van készülőben. 

 

Ha a szarka ész nélkül csörög, eső lesz. 

 

 

Ha a folyami rák meleg, csendes időben kimászik a vízből és a part menti növényzet között 

kóborol, zivatar, vagy akár vihar várható. 

 

Ha a verebek a porban fürdenek, esőt várhatunk 

 

Ha a fecske magasan száll, tartósan szép időnk lesz. 

 

Ha a pók lomha, lustálkodó, nem szövögeti hálóját, időváltozás várható. 

 

Ha nyári estéken sok szentjánosbogár fénylik, és ragyogásuk erős, az szép időt jelent. 

 

Ha a méhesgazda látja, hogy méhecskéi nem mennek ki a kasból mézgyűjtő munkára, 24 órán 

belül zivatar várható. 

 

Ha a kutya a homokban hempereg, esősre vált az idő. 

 

Ha a pókok új hálót kezdenek építeni, megváltozik a szél iránya. 

 

Ha a fülemüle minél szebben, minél szorgalmasabban csattog, annál valószínűbb a szép idő. 
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10.4. Zuzmóhatározó lap a levegőminőség-vizsgálathoz 
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