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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

Mélységbeli vízelőfordulások rendkívüli gazdagsága jellemzi Magyarországot a 

sajátos geotermikus, földtani és vízföldtani adottságainak köszönhetően. E vizek 

természetes illetve mesterséges úton, hideg- langyos- és meleg vizes források, kutak 

alakjában jutnak a felszínre. Budapest ásványvizekben való gazdagsága kiemelkedő, 

termálvizekben a világ egyik leggazdagabb városa (BARADÁCS E. 2002). Itt a Duna 

mentén számos forrás ered, melyeket már évszázadok óta használnak az emberek, sőt a 

felszín alatti vizeket mélyfúrások segítségével, mesterségesen is feltárják. 

A föld mélyéről feltörő vizek felszín alatti útjuk során geológiai, kémiai és 

fizikai okok miatt számos elemeket, köztük természetes radionuklidokat oldanak 

magukba. Az elmúlt évtizedben és napjainkban is világszerte egyre nagyobb figyelmet 

fordítanak e természetes eredetű radioaktív izotópok mennyiségi és minőségi 

meghatározására, valamint az izotópoktól származó sugárterhelések becslésére. 

Dolgozatomban a Budai-hegység északi részére összpontosítottam, mivel a 

szakirodalomban e terület radioaktivitása még nem ismert részletesen, csak radon 

mérések történtek itt korábban (KIS-CSITÁRI T. 2010).  

A vizsgálati területet gyakran az „északi langyos források” elnevezéssel illetik, 

melyek a budai karsztrendszer legészakabbi természetes megcsapolódási helyei. 

Ásványi összetételük és hőmérsékletük (18 °C - 25 °C) alapján gyógyvizek közé nem 

sorolhatóak. A kutatómunkám során 5 helyszínre látogattam el: Bründl-forrás, 

Pünkösdfürdő, Csillaghegy, Rómaifürdő és végül az Óbudai Árpád-forrás. E területek 

felszín alatti vizeinek radioaktivitásával, illetve vízkémiai elemzéseikkel kapcsolatos, az 

irodalomban fellelhető igen nagyszámú közlemény közül néhány adatot 

összegyűjtöttem és rendszereztem. Valamint magam is elvégeztem kiegészítő 

méréseket. A vízmintavétel során rögzítettem a terepi paramétereket, meghatároztam a 

vízminták főelem összetételét és radontartalmát. A minták urántartalmát nucfilm 

diszkek segítségével határoztam meg. Ezeket és a méréseikre használt szilícium 

félvezető alfa- spektrométert, a Nucfilm GmbH-tól Heinz Surbeck Profeszor Úr 

bocsátott rendelkezésünkre Mádlné Dr. Szőnyi Judit segítségével.  

A szakdolgozatom célkitűzése az északi langyos források urántartalmának 

felmérése, összehasonlítása a források radontartalmával, valamint a radontartalom 

időbeli változásának vizsgálata korábbi mérések összehasonlítása által. Második célom 

az volt, hogy a források vízkémiai paramétereit felmérjem és összefüggéseket keressek 
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a korábbi hasonló eredményekkel, és az általam és Kis-Csitári Teréz által megmért 

radontartalmakkal. 

Valamint a rendelkezésre álló földtani, hidrogeológiai ismeretek összevetése, és 

a mérési eredmények értelmezése alapján próbálok megállapításokat tenni a vizsgált 

területen lévő felszín alatti vizekben megjelenő radionuklidok mozgására és területi 

változékonyságára. Amely alapjául szolgálhat a terület mélyebb megismeréséhez. 

 Szakdolgozatom a Budai Termálkarsztra irányuló OTKA NK 101356 pályázat 

keretében valósult meg. 
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2. RADIONUKLIDOK A FELSZÍNALATTI VIZEKBEN  

A felszín alatti vizek radioaktivitásának megismerése rendkívül fontos. A 

radioaktív vizeknek egyrészt jelentős gyógyászati felhasználása, másrészt esetleges 

egészségkárosító hatása is lehetséges. Ezért e vizek eredetének, jellegének vizsgálata 

szükséges és nem nélkülözhető a geológiai és egyéb hatótényezők ismerete sem. A 

budapesti hévizek radioaktivitása a XX. század eleje óta ismert (WESZELSZKY GY. 

1912), részletes vizsgálatok a Gellért-hegy és a József- hegy területéről, illetve a pesti 

oldal termálkútjaiból vannak (ALFÖLDI L. et al. 1968; BARADÁCS E. 2002; 

VÁRHALMI M. 2004; PALOTAI M. et al. 2005; ERŐSS A. et al. 2012). 

Legkiemelkedőbb aktivitású terület a Gellért-hegy északi részén – központjában a 

Rudas-fürdővel – található (PALOTAI M. 2005). Az észak-budai források vizsgálata 

elmaradottabb, innen csak radon mérések történtek (KIS-CSITÁRI T. 2010), a 

vízkémiai elemzések mellett. 

A termálvizek megcsapolódásuk előtt hosszú időt töltenek a felszín alatt, ahol 

különböző összetételű rétegeken áthaladva elemeket oldanak magukba, köztük 

radioaktív izotópokat is. E vizek radioaktivitását elsősorban a kőzetek jellege, 

elemösszetétele - melyeken keresztül áthaladnak -, illetve a hidrogeológiai viszonyok 

(pl. a vízkémiai tulajdonságai, az áramlás sebessége) határozzák meg. 

Radioaktivitásuk legnagyobb részben a kőzetben előforduló urán és tórium 

következménye. 

2.1 AZ URÁN, RÁDIUM, RADON  ÉS BOMLÁSTERMÉKEIK 

A felszín alatt az urán több izotópja is jelen van a kőzetekben. Ilyen a 235-ös és 

a jóval gyakoribb 238-as tömegszámú urán. 235U felezési ideje 0,7038 milliárd év, míg a 

238U-é 4,468 milliárd év. A 238U bomlási sor elemei közül a 238-as és 234-es urán, a 

226-os rádium és annak leányeleme a 222-es radon fordul elő gyakran a felszín alatti 

vizekben (ERŐSS A. et al. 2012). A kőzetek urántartalma igen eltérő lehet a Föld 

különböző területein, mivel jelentősen befolyásolja a kőzetek típusa 

(http://atomfizika.elte.hu/kornyfizlab/docs/rad.html). 

A rádium 25 izotópja közül a természetben négy található meg (223Ra, 224Ra, 

226Ra, 228Ra). Ezek közül leggyakrabban a korábban már említett 238U bomlási sorában 

keletkező 226Ra fordul elő, melynek felezési ideje 1600 év (2.1. ábra). A 228Ra 

(mezotórium) a 232Th bomlási sorában keletkezik (T1/2= 6,7 év). A másik két izotóp 

felezési ideje jóval kisebb az előző két izotópénál, amely befolyásolhatja geokémiai 
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viselkedésüket. A 223Ra (T1/2= 11,4 nap) a 235U bomlási sorában keletkezik, míg a 224Ra 

(T1/2=3,64 nap) a 232Th bomlási sorában (BARADÁCS E. 2002). 

A kőzetek rádiumtartalma eltérő, a magmás kőzetekben a legnagyobb 

(BARADÁCS E. 2002). A magmás kőzetek a rádium és a radon feltételezhető 

forrásaiként kezelhetőek, mert bennük az urán és tórium tartalmú ásványok sűrűn 

előfordulhatnak (PALOTAI M. 2005) 

A 238U bomlási sorában szerepel a radon (222Rn), egy radioaktív nemesgáz, mely 

közvetlenül a rádiumból (226Ra) keletkezik alfa-bomlással (2.1. ábra). A felezési ideje 

3,8 nap, mely elegendően hosszú ahhoz, hogy ha a földfelszín alatt kb. száz méterre 

keletkezik is, bizonyos körülmények között eljuthat a felszínre. Nemesgáz lévén zárt 

elektronhéja van, nem alkot vegyületeket, csak nagyon kis mértékben létesít kémiai 

kötéseket más atomokkal. A radon másik két természetben előforduló izotópja, a toron 

(220Rn) és az aktínion (219Rn) a rövid felezési idejük miatt, hamar elbomlanak és ezért 

jelentős távolságokra nem jutnak el (ERŐSS A. et al. 2012). A radon alfa-bomló izotóp, 

leányeleme a 3 perc felezési idejű 218Po, mely szintén radioaktív és annak leányelemei 

is (214Pb és 214Bi) (2.1. ábra).   

222Rn  218Po + α (Eα = 5,5 MeV) (http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/) 

 

2.1. ábra: A 238U bomlási sor. y ˗ év; d ˗ nap; h ˗ óra; m ˗ perc; s ˗ másodperc (GAINON F. et 

al, 2007)  

 

http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/
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Megfelelő körülmények között, a bomlási sorok elemei a kőzetekben radioaktív 

egyensúlyban vannak egymással. Azonban vizekben legtöbbször megbomlik ez az 

egyensúly, mivel eltérnek az urán és bomlástermékeinek migrációs folyamatai, állandói, 

illetve a radon kiszökhet a felszín alatti vizekből a talajgázba. A radioaktív egyensúly 

megbomlását főleg a 226Ra és nem a 238U migrálása okozza (BARADÁCS E. 2002). 

2.2 FELSZÍNALATTI VIZEK RADIOAKTIVITÁSA 

Az atmoszférához hasonlóan a hidroszférában előforduló radioaktív anyagok 

természetes és mesterséges (antropogén) forrásokból származhatnak, ennek megfelelően 

természetes és mesterséges eredetű radionuklidokat különböztetünk meg. 

A hidroszféra természetes radioaktivitása elsősorban az atmoszférával és a 

litoszférával való kölcsönhatás eredménye. A radionuklidok a talajból és a kőzetekből 

kioldódva kerülnek a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, mint radioaktív izotópok. A 

természetes radioaktív anyagok körébe tartoznak a kozmikus sugárzás hatására, főként a 

felső légkörben képződő, és onnan a felszíni vizekbe kerülő nuklidok, a radiokarbon és 

a trícium (BARÓTFI I. 2000). 

A felszín alatti vizek általában nem érintkeznek a légkörben keletkezett 

izotópokkal. A termál- és ásványvizek természetes radioaktivitása általában jóval 

nagyobb, mint a felszíni vizeké. A felszín alatti vizek hosszú időt töltenek különböző 

üledékek és kőzetek között, amelyekkel kölcsönhatásba lépnek. Radioaktivitásuk 

döntően a felszín alatti geológiai környezetben lévő kőzetek urán- vagy tórium-

tartalmának a következménye. A mélyben a bomlási sorokban keletkező radioaktív 

izotópok vegyületeket alkotva feloldódhatnak (pl. rádium-klorid) vagy a radon 

beleoldódhat a vizekbe, és a felszínre jutva jelentős mennyiségű oldott radioizotópot 

hozhatnak magukkal (BARADÁCS E. 2002). 

A felszínre bukkanó felszín alatti vízáramlások, a források vagy kutak vizeinek 

mérései alapján tudjuk, hogy radioaktívak lehetnek, és az aktivitásuk legfőbb 

összetevője az oldott radongáz. 222Rn aktivitáskoncentrációjuk általában 10 – 500 Bq/l 

(BARÓTFI I. 2000) tartományba esik.  Az egyes országok földtörvényei szerint 

különböző az a radon-mennyiség, amely alapján a vizet radioaktívnak minősítik. 

Azokban az országokban ahol a vizek radioaktivitása nagyobb, ott a határértéket 

magasabban szabták meg. Magyarországon, ha a víz aktivitás-koncentrációja nagyobb, 

mint 370 Bq/l (BARÓTFI I. 2000) akkor radioaktív ásványvíznek tekintjük. 

Németországban magasabb a radioaktivitás a felszín alatt, így ott az alsó határ 1000 
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Bq/l (SCHULHOF Ö. 1957). A rádium-elemet tartalmazó víz esetén az alsó határ: 3,7 

kBq/l (SCHULHOF Ö. 1957). Az EU ajánlása az ivóvíz maximális radontartamára 

100Bq/l (http://atomfizika.elte.hu/kornyfizlab/docs/rad.html). 

2.2.1 A felszínalatti vizek radioaktivitásának geokémiája 

A radionuklidok a vízben oldható és oldhatatlan, ill. egyszerű és komplex ionok 

formájában lehetnek jelen. A felszín alatt keletkezett radioaktív atomok 

atomkicserélődési folyamatokban vehetnek részt az ásványok kristályrácsában lévő 

atomokkal. A keletkező radioaktív elemek felhalmozódnak a kőzetek hasadékaiban. Az 

itt adszorbeálódott rádiumatomok és bomlástermékeik atomjai diffúzióval 

elmozdulhatnak a kőzet feloldása nélkül és részt vehetnek ioncserélő folyamatokban is. 

Az urán és a tórium azonban legtöbbször az ásványok kristályrácsához kötve fordul elő, 

ezért elmozdulásuk csak az ásvány feloldása után lehetséges. Ezzel magyarázható, hogy 

sok mélységi vízben a rádium és bomlástermékei jelen vannak, míg az urán és a tórium 

hiányzik (BARADÁCS E. 2002). Urándúsulást főleg savas kémhatású magmás és 

másodlagos üledékes kőzetekben figyeltek meg (pl. gránit, mészkő) (VARGA K. 2011). 

A rádium szerves savakkal erős komplex képző. Saját ásványa nincs, de a 

kőzetekkel kapcsolatba lépő természetes vizek viszonylag hamar ki tudják oldani. 

Oldóképességét tekintve a víz kémiai összetételének és kémhatásának is meghatározó 

szerepe van. A rádium sói, a RaCl2 és RaBr2 vízben jól oldódnak. Továbbá a rádium jól 

adszorbeálódik vas-hidroxidokon, tőzegen, agyagásványokon, szerves anyagokban 

gazdag iszapon (BARADÁCS E. 2002). 

A vizek jellegét, kémiai összetételét és radioaktivitását elsősorban az áramlási 

útvonal során érintett kőzetek típusa, az áramlási útvonal hossza és hidrológiai ciklussal 

való kapcsolata határozza meg. A radon felszín alatti vizekbe jutásának elsődleges 

meghatározó tényezője a kőzettani jelleg (BONOTTO D.M. - ANDREWS. J.N. 1999). 

A radonforrásként jelen lévő ásványokat az anyakőzet tartalmazza. Az U-Th sor elemei 

leggyakrabban az alább felsorolt ásványokba lépnek be: cirkon (ZrSiO4), monacit 

(CePO4), allanit (Ca, Ce, La)2(Al,Fe3+, Fe2+)3(SiO4×Si2O7×O×OH), xenotim (YPO4) 

(BARÓTFI I. 2000; PALOTAI M. 2005). 

A radon apoláris oldószerekben, zsírokban, benzolszármazékokban jobban 

oldódik, míg vízben kevésbé. Oldhatóságának mértéke függ a hőmérséklettől. Általában 

megfigyelhető, hogy a termálvizek radonkoncentrációja alacsonyabb hőmérsékletű 

vizek esetén nagyobb, mint a melegebb vizeké. Ez annak a következménye, hogy a 

http://atomfizika.elte.hu/kornyfizlab/docs/rad.html
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radon oldékonysága, a Henry-törvénynek megfelelően a hőmérséklettel csökken 

(SCHULHOF Ö. 1957). Ezzel szemben a rádiumtartalom az alacsonyabb hőmérsékletű 

vizekben kisebb, mint a magasabb hőmérsékletűekben. Ennek oka, hogy a hidegebb 

vizek kevesebb ásványi anyagot (és rádiumsót) tudnak kioldani a mélyben lévő 

kőzetekből (SCHULHOF Ö. 1957). Valamint a hidegebb víz oxigénben gazdagabb és a 

rádium oxidatív körülmények között nem mobilis (ERŐSS A. et. al. 2012). Tehát a 

hőmérséklet is befolyásolhatja a radioaktivitást (SCHULHOF Ö. 1957).  Azonban 

előfordulhatnak erősen radioaktív meleg vizet adó források is, pl.: Rudas Fürdő Diana-

forrása. Itt egy lokális radonforrás valószínűsíthető. Nem a mélyből áramlik a radon, 

hanem helyben keletkezik. A megcsapolódási zónában található vas-oxihidroxid 

adszorbeálja a rádiumot a forráskilépésnél, mely hatására a rádium felhalmozódik és 

radonforrásként szolgál a forrásvízre nézve (ERŐSS A. et al. 2012).  

Az ásványszemcséket a háromfázisú zónában (kőzetek – talajnedvesség - 

talajgáz) vízburok veszi körül, így a rádium tartalmú kőzetekből származó radongáz 

közvetlenül a vízburokba kerülhet, és ott a vízben oldódhat. Az ásványszemcsék 

felületéhez közel keletkezett radonnak van leginkább esélye a vízbe jutásra (2.2. ábra). 

Amely az ásványszemcse közepén keletkezik, nagyobb eséllyel elbomlik, mielőtt a 

pórustérbe és így a vízbe kerülhetne. Továbbá ha a körülmények lehetővé teszik a 

levegővel történő hosszabb ideig tartó érintkezést, a radonatomok ki is párologhatnak a 

felszín alatti vízből. 

 

2.2. ábra: A radonatomok kiszabadulásának lehetőségei rádium kőzetszemcsékből (KISS Á. 

2003) 
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A rádiumatomokból keletkező radon akkor tud a felszínre jutni, ha ki tud lépni a 

szilárd anyagból. Ezt a folyamatot emanációnak nevezik. A rádiumatomok vagy a 

kőzetszemcsék felületén vagy a térfogatában helyezkednek el. A kristályrácsban alfa-

bomlás alkalmával keletkező radonatomok visszalökődés révén kijuthatnak a szemcsék 

közötti pórustérbe (levegőbe vagy vízbe), amit direkt visszalökődésnek nevezünk (KISS 

Á. 2003) (2.2. ábra).  

A radon atom behatolhat egy szemközti szemcsébe is. Ha a pórusteret gáz tölti 

ki, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a pórustérbe kijutó radonatom egy 

szemközti szemcsében nyelődik el. Azonban ha a pórustér részben vagy teljesen telített 

vízzel, akkor a radon atomok nagyobb valószínűséggel a pórusvízben állnak meg. Innen 

kijuthatnak diffúzióval a pórusgáz fázisba, vagy a vízben maradva, annak áramlásával 

tovább szállítódhatnak. A szemközti szemcsében lefékeződött atom is kiszabadulhat 

kémiai oldás során. Ezt a folyamatot indirekt visszalökődésnek nevezzük (FLEISCHER 

R. 1978) (2.2. ábra). A szemcsékből kijutott radon atomok száma függ a kőzet, talaj 

szerkezetétől pl. porozitásától, sűrűségétől és nedvességtartalmától. A radon atomok 

pórustérbe való kijutását szemlélteti a 2.2. ábra (KISS Á. 2003). 

2.3 RADIONUKLIDOK, MINT TERMÉSZETES NYOMJELZŐK 

A radionuklidok nyomjelzői lehetnek a mélységi vizek transzportfolyamatainak, 

azaz jól alkalmazhatók a felszín alatti vizek és keveredési folyamataik jellemzésére. Ez 

annak köszönhető, hogy mivel ugyanannak a bomlási sornak az elemei, egymástól 

függenek, azonban a geokémiai viselkedésük eltérő (ERŐSS A. et al. 2012).  

A radon nemesgáz lévén mobilis, de nagyon rövid felezési idővel rendelkezik, 

ezért jelenléte csak rövid, illetve gyors áramlási útvonalról nyújt információt. Lokális 

karsztrendszerekben sikeresen alkalmazható. A szállítási távolság a fluidum 

sebességétől és a járatok méretétől is függ (HAKL J. 1996). A radon időben és térben 

változó mennyiségben jelentkezhet, ezért csak megfelelő mennyiségű rendszeres adat 

alapján érdemes megközelíteni a valós értékeket (PALOTAI M. 2005). 

A rádium hosszú felezési ideje (1600 év) miatt hosszú áramlási pályák 

követésére is alkalmas (2.3. ábra), és a vizekből való eltávozási lehetősége – ionos 

formában való megjelenése miatt – jóval kisebb a radonénál. Emiatt stabil indikátora 

lehet a hosszú távú felszín alatti vízáramlásoknak (PALOTAI M. 2005). 
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Fontos megemlíteni, hogy a felszín alatt a redoxviszonyok megváltoznak, mely 

hatására az izotópok frakciónáción mennek keresztül. Az urán oxidatív, míg a rádium 

reduktív körülmények között mobilis. A mély regionális áramlási rendszerből felszínre 

érkező vizekre a magasabb hőmérséklet és a magas oldott anyagtartalom mellett a 

reduktív körülmények is jellemzőek. Így a megcsapolódási területen rádiumot 

tartalmazhatnak, de uránt általában nem (2.3. ábra). Valamint a rövid felezési ideje miatt 

a radon se nagy mennyiségben található meg a vizükben. 

 

2.3. ábra: Izotópok a lokális és regionális áramlási rendszerekben (Gainon F. 2008 után 

módosította ERŐSS A. 2014) 

A lokális áramlási rendszerben áramló vizekre az alacsonyabb hőmérséklet, a 

kisebb oldott anyag tartalom és az oxidatív körülmények jellemzőek. Ezért az itt 

felszínre lépő vizek uránt tartalmazhatnak, de rádiumot nem. Valamint a lokális 

rendszerek rövidebb áramlási ideje miatt a radon is megtalálható bennük. Tehát a 

radionuklidok sikerrel alkalmazhatóak az olyan keveredési szélső tagok azonosítására, 

melyek különböző redox viszonyokkal jellemezhető vizek (ERŐSS A. et al. 2012). 

Azonban meg kell említeni, hogy radon megjelenhet regionális áramlási 

rendszerből felszínre lépő vizekben is, de ekkor nem a mélyből érkezik, hanem valami 

helyi radonforrásból származhat. A megcsapolódási zónában kiváló vas-oxihidroxid 
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adszorbeálja a rádiumot a forráskilépésnél, mely hatására a rádium bomlásnak indul 

(ERŐSS A. et al. 2012). 

Erőss A. és munkatársai 2012-es esettanulmányában a radionuklidok temészetes 

nyomjelzőként történő alkalmazása hatékony módszernek bizonyult a budapesti 

termálvizek jellemzésére a Budai-termálkarszt regionális megcsapolódási zónájában. 

Sikerült meghatározniuk a Rózsadomb előterében a keveredési szélső tagok 

hőmérsékletét és összetételét is. A Gellért-hegynél - ahol uralkodóan termálvizek lépnek  

a felszínre - ezek nem voltak kimutathatóak a radionuklidok segítségével (ERŐSS A. et 

al. 2012).  

ERŐSS A. (2012) és munkatársai által használt új sikeres módszer a természetes 

megcsapolódással rendelkező, termálvizes rezervoárok kutatásában új irányt adhat 

(ERŐSS A. et al. 2012). 

 

3. ÉSZAK-BUDAI LANGYOS FORRÁSOK BEMUTATÁSA 

Az észak budai langyos források a budapesti források rendszerének része, ezért 

először a teljes budapesti rendszert tekintjük át. 

3.1 BUDAPESTI FORRÁSOK és KUTAK ISMERTETÉSE 

Magyarország ásvány- és gyógyvizekben Európa leggazdagabb országa 

(SCHULHOF Ö. 1957).  Valamint Budapest termálvizekben való gazdagságát ki kell 

emelni. A Dunántúli középhegység, továbbá a Mecsek, Siklós-Villányi hegyek peremén 

természetes törésvonalak mentén langyos, illetve meleg ásványvizek jönnek a felszínre. 

A főváros gyógyvizei közül legismertebbek a meleg források. Budapest területén 123 

helyen páratlan bőséggel, napi 40 millió liter meleg és 30 millió liter langyos víz jön a 

felszínre (SCHULOF Ö. 1957).  

Budapest forrás vizei csoportosíthatók a területi elhelyezkedés, a vízben oldott 

ásványi anyagok mennyisége, a vízadó réteg és a víz hőmérséklete alapján. ALFÖLDI 

L. és munkatársai (1986) a budapesti források és kutak öt csoportját határozta meg, 

melyeket a 3.1. ábrán tüntettem fel. 
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3.1. ábra: Budapesti források és kutak Balogh É. és munkatársai (1996) után módosítva. ˗ 

narancssárga karikán belül az általam vizsgált terület látható  

 

 Első csoport a Budapest északi csoport (1.), melynek vizei langyos 

karsztvizek. Ide tartozik a Bründl-forrás, Pünkösdfürdő kútja, 

Csillaghegyi forráscsoport, Rómaifürdő forráscsoport és az Óbudai 

Árpád-forrás. 

 Második csoportba tartoznak a Margitsziget északi kútjai, a Dagály 

strand kútja, Elektromos Sportegyesület kútja és a magasabb 

hőmérsékletű Pascal-kút. Vizeik termális karsztvizek. Ez a Margitsziget 

északi csoport (2.). 
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 Harmadik csoport a Mélykarszt csoport (3.), melyek vizei termális 

mélykarsztvizek: Margitsziget II. számú kútja (Magda kút) valamint a 

városligeti Széchényi I. és II. kútja. 

 József-hegyi csoport (4.) a negyedik csoport, melynek vizei a langyos és 

meleg komponens keveredésének eredményeként, széles hőmérsékleti 

tartományban és eltérő kémiai jelleggel fordulnak elő. Ide tartoznak a 

József-hegy lábánál fakadó langyos források, valamint a hegy lába és a 

Duna-part között fúrt kutak: a Lukács-fürdő forrásai és kútjai. 

 Utolsó csoport a Gellért-hegyi és budapesti déli csoport (5.), melyek 

termális karsztvizek és a hőmérsékletük csak szűk határok között 

változnak: A Rudas-, Rácz- és a Gellért-fürdő forrásai és kútjai tartoznak 

ide, valamint a Csepeli és a Pesterzsébeti termálkút, a Tétény úti kórház 

és a VITUKI kútja, az Apenta telepi kút, a Budatétényi és az Erzsébet 

téri megfigyelő kutak (BALOGH É. et. al 1996) 

A különböző helyeken a vizek mélyben való tartózkodási időtartama más lehet, 

valamint áramlási sebességük és az útjuk során érintett kőzetek is különbözhetnek. Ez 

adja a csoportok közti különbséget (ALFÖLDI et al., BARADÁCS E. 2002). 

Szakdolgozatomban a Budapest északi csoportba tartozó forrásokkal és kutakkal 

foglalkozom, mely területet a 3.1. ábrán a narancssárga karika jelöli. 

A hazai felszínalatti vizeink kémiai összetétele és jellege meglehetősen 

változatos. Ezek kialakulását több tényező is befolyásolja Az egyes kőzetek oldódása 

más- és más, ezért a természetes vizekben az egyes oldott alkotórészek különböző 

koncentrációban fordulnak elő. Így a vizek jellegét ezen alkotók egymáshoz viszonyított 

aránya, illetve domináns jellege határozza meg (SCHULHOF Ö. 1957).  

Összetételük szerint a termálvizeket a következő 10 csoportba sorolhatjuk: 

 Egyszerű termális vizek, melyek oldott anyagokban és gázokban 

szegények, összes oldott ásványianyag-tartalmuk 1g/l -nél kevesebb. 

Hőmérsékletük szerint megkülönböztetünk hideg, hűvös, langyos, meleg 

és forró vizű forrásokat. 

 Szénsavas, savanyú vizek, melyek 1 g/l-nél több szénsavat tartalmaznak. 

Oldott szilárd alkatrészekben szegények. 

 Alkáli-hidrogén-karbonátos (alkalikus) vizek, melyekben a kationok 

közül a nátrium-ioné, az anionok közül pedig hidrogén-karbonát- ioné a 
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vezető szerep. A vizek szilárd oldott alkatrészek mennyisége meghaladja 

az 1 g/l-t. 

 Kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos (földes-meszes) vizek. Ahova 

a hazai langyos és meleg forrásaink jelentős része sorolható. Ide 

tartoznak mindazok a vizek, amelyek 1000 mg/l-nél több oldott szilárd 

alkatrészt tartalmaznak, és a kationok közül a kalcium és magnézium, az 

anionok közül pedig a hidrogénkarbonát van többségben. Ezen alkotók 

túlsúlya jellemző a karsztvizeinkre, ezért e csoportba sorolható ásvány-és 

gyógyvizeink nagy része karsztvíz eredetűnek tekinthető. 

 Keserűsós (szulfátos) vizek, illetve a  

 Konyhasós, kloridos vizek, amelyekbe a nátrium- és a klorid- ionok 

domináns jelenléte jellemző 

 Vasas vizek, melyek literenként 10-20 mg ferro-iont tartalmaznak;  

 Kénes (szulfidos) vizek, 

 Jódos-brómos vizek, melyeknek jód mennyisége több mint 1 mg/l, illetve 

a brómé 5 mg/l 10.  

 Radioaktív vizek (SCHULHOF Ö. 1957).  

A „Budapest északi forráscsoport” vizei vegyi összetétel alapján az egyszerű 

termális vizek közé tartoznak (SCHULHOF Ö. 1957). 

 

3.2 A VIZSGÁLT TERÜLET FÖLDRAJZI ISMERTETÉSE 

A vizsgált terület a Dunántúli-középhegység északkeleti részén található. A 

legfontosabb felszíni vízfolyása a Duna, mely Budapest környezetében a területet 

morfológiailag két részre osztja, a jobb parti hegyvidékre és a bal parti síkságra. 

Budapest északi forráscsoportja a Duna jobb partján, a budai oldalon található a III. 

kerületben. A kerület hivatalos neve Óbudai Békásmegyer. A területe magába foglalja 

Békásmegyer, Csillaghegy, Rómaifürdő, Mocsáros- illetve Kaszás-dűlő, Aquincum, 

Filatorigát, Hajógyári-sziget és Kiscelli-fennsík városrészeket, valamint az ezeket 

körülölelő hegyvidéki területeket (3.1. térkép). A vizsgált területek városi környezetben 

helyezkednek el. A természetes megcsapolódási zónák fedettek, a természetes 

forrásokat is javarészt kutakkal helyettesítették. 

A kerület három nagyobb és több kisebb természetföldrajzi tájegységre terjed ki, 

melyeket törésvonalak határolnak. Ide tartozik a Budai-hegység ÉK-i vonulata, a Pilis 
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DK-i nyúlványa, a közöttük húzódó Solymári-völgy alsó szakasza, valamint a Duna 

jobb parti lapályos területrésze. A források többsége törészónák mentén fakad, amelyek 

kijelölik a kisvízfolyások nyomvonalát, valamint a Duna medrének évezredes 

változásait (3.1. térkép) (KIS-CSITÁRI T. 2010).  

A mintavételezés során 5 különböző helyszínen 12 forráshoz (illetve kúthoz) 

látogattam el (3.1. térkép).  Első helyszínem a Békásmegyeren a Bründl-forrás volt, 

mely a Battyhányi-út melletti árokba torkollik. Második mérési helyem Pünkösdfürdő 

(3. kerület Királyok útja 272. szám), melynek kútja a strand területének ÉNy-i sarkában 

található a Királyok útja mellett. Majd a Csillaghegyi Strandfürdő Pusztakúti út 3. szám 

alatt található két kútjából vettem mintákat. Negyedik helyszínen, a Rómaifürdőben 

(Rozgonyi Piroska utca 2.) hét forrást vizsgáltam. Végül a Bécsi út mellett lévő Óbudai 

Árpád-forráshoz látogattam el, mely a Bécsi út 267 sz. alatt, a volt Selyemkikészítő 

Gyár területén fakad. 

 

3.1 térkép: Az öt vizsgált terület földrajzi elhelyezkedése (KIS-CSITÁRI T. 2010) 
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3.3  A VIZSGÁLT TERÜLET FÖLDTANI ISMERTETÉSE 

A meleg illetve a langyos források megjelenését és vizük összetételét a főváros 

földtani felépítésének figyelembe vétele alapján lehet megérteni. A területen két 

egymástól eltérő táj, a Dunántúl főleg triász karbonátokból álló sziklás hegyei és az 

Alföld neogén síkvidéke találkozik (3.3. ábra).  

A vizsgált terület a Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló rendszer, azon 

belül a Budai Termálkarszt rendszer részét képezi. A triász korú főkarsztvíztároló 

összletnek elsősorban a felsőtriász karbonátos kőzetei lényegesek, melyek a Budai-

hegység fő tömegét alkotják (WEIN GY. 1977). A Budai-hegység déli szárnyán több 

mint 1000 méter vastag triász összlet a földtörténet során lepusztult, ezért a felszínen 

csak alsó és középsőtriász kőzet találhatók. A hegység északi szárnyán és a Pilisben 

ilyen mértékű lepusztulás hiányában felsőtriász karbonátos képződmények vannak a 

felszínen, ahol különösen a mészköves képződmények erőteljesen karsztosodtak. 

Függőleges szelvény mentén középső és alsótriász képződményeket több mint 100 

méter vastag raibli márgás sorozat tagolja, mely közbülső vízrekesztő övezetet alkot 

(SCHEUER GY. 2007). A továbbiakban a földtani jellemzőket a Budai-hegységre 

vonatkozóan tárgyalom. 

3.3.1 A Budai-hegység rétegsora 

A Budai hegységben a triász képződmények közül a legidősebb a ladin – alsó-

karni sekélytengeri Budaörsi Dolomit Formáció (3.2. ábra), amely erősen repedezett és 

közepes vízvezető képességű kőzet (WEIN GY. 1977). A karnitól a kora-rhaetiig a 

Mátyáshegyi Mészkő Formáció képződött (HAAS J.et al 2000) (3.2. ábra), amely egy 

közepes vízvezető karbonátos képződmény, márgabetelepülésekkel. A kora karniban 

eltérő sebességű süllyedés hatására két fáciesű felső-triász kifejlődés jött létre: egy 

mélyebben képződött 600-700 m vastag jó vízvezető tűzköves-dolomitos réteg, a 

Dachsteini Mészkő Formáció (WEIN GY. 1977), és egy sekélyebben lerakódott 1500m 

vastag mészköves dolomitos (Fődolomit Formáció) (3.2. ábra). Utóbbi gyakran 

egyedüli képviselője a felsőtriásznak (WEIN GY. 1977). A hosszú kréta – eocén 

szárazulati időszakban (üledékhiány) az igen vastag karbonátos összlet feldarabolódott, 

erőteljesen karsztosodott és ennek következményeként változott a vízvezető képessége 

is (FODOR L. et al. 1994). Triász rétegekre közvetlenül eocén rétegek települtek. A 

késői eocénban képződött a sekélytengeri Szépvölgyi Mészkő Formáció (3.2. ábra), 

mely néhány 10 m vastagságú, jó vízvezető képességű karsztosodó kőzet. Erre települt a 
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mélyebb vízi kifejlődésű Budai Márga Formáció (WEIN GY.1977), mely egy 

közepesen vízvezető kőzet (3.2. ábra). Utóbbi két képződmény összvastagsága nem 

haladja meg a 20 métert (WEIN GY.1977).  

 

3.2 ábra: Budai hegység elvi rétegsora. ˗ A területen bekövetkezett süllyedések és emelkedések 

hatására 12 barlang szint különíthető el) (KORPÁS L. 1998)  

A középső-eocéntől a kora miocénig a területen két üledékképződési környezet 

különül el. Az ÉK-DNy-i csapású Budai- vonaltól (FODOR L. et al. 1994) nyugatra a 
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kora-oligocénban szárazföldi lepusztulás zajlott, tőle keletre pedig anoxikus 

környezetben a Tardi Agyag képződött (3.2. ábra) (NAGYMAROSY A. et al. 1986). 

A késő- kiscelli transzgresszió (TARI et al.1993) miatt a Budai-vonaltól keletre 

a mélyvízi Kiscelli Agyag, míg nyugatra a sekélytengeri Hárshegyi Homokkő rakodott 

le, mely vízrekesztő képződmény (NAGYMAROSY A. ˗ BÁLDINÉ BEKE M. 1988) 

(3.2. ábra). Mindkettőt részben fedi az egri korú 200-2500 méter vastagságú, közepes 

vízvezető képességű, Törökbálinti Homokkő Formáció homokos üledéke (3.2. ábra). A 

miocénban a Budai- hegység a fokozatos kiemelkedéssel szárazulattá vált, mely a fedő 

agyag rétegek eróziójához, majd a triász-eocén kőzetek felszínre kerüléséhez és a mai 

felszín alatti áramlási rendszer kialakulásához vezetett.  

A pleisztocénban a Duna egykori erózióbázisán fakadó források kilépési pontján 

édesvízi mészkövek képződtek, míg a Budai- hegység többi területén lösz, hegységi 

lejtőtörmelékek és a Duna bevágódásához és árteréhez kötött üledékek. A késő 

pleisztocén során megjelent lösz a terület nagy részét fedi (SCHEUER GY. ˗ 

SCHWEITZER F. 1980) 

3.4 A VIZSGÁLT TERÜLET HIDROGEOLÓGIAI JELLEMZŐI 

A Budai Termálkarszt a Dunántúli-középhegység víztartó rendszerének 

regionális megcsapolási zónájában, kiemelt karbonátos hegység és üledékes medence 

határán kifejlődött hipogén karsztrendszer, amely különböző eredetű fluidumok 

regionális megcsapolódási területeként szolgál (ERŐSS A. 2010).  

Az észak-budai langyos források vízgyűjtő területének pontos lehatárolása nem 

egyértelmű. Feltehetőleg a Budai-hegység és a Pilis karsztos felszínén keresztül 

beszivárgott csapadékvízből táplálkoznak (ALFÖLDI L. et al. 1968).  Az utánpótlódási 

területeinek határai szerkezeti vonalak mentén húzhatók meg. K-en a Duna 

környezetében húzódó „budai termális vonal” (itt több ÉNy-DK-i törésvonal 

kereszteződésénél fakadnak), D-en és DNy-on a „Vörösvári-árok” a szerkezeti határ, 

Ny-on és ÉNy-on a Pilis-hegységben húzódó felszín alatti vízválasztó, É-i határa 

Pomáz-Káposztásmegyer irányában jelölhető ki (LORBERER Á. 2002). Emellett a 

Dunától keletre is találhatók mezozoos karbonátos kibúvások, melyek szintén részét 

képezhetik a Budai Termálkarszt beszivárgási területének (MÁDLNÉ et al., in 

MINDSZENTY 1999). 

A felszín alatti víz áramlásának legfontosabb hajtó ereje a gravitáció. A 

gravitációs áramlásokat a topográfiai szintkülönbségek tartják mozgásban. Az áramlás 
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nem csak tengerszint feletti magasság különbségből adódik, hanem a 

hőmérsékletkülönbség, a kémiai összetételbeli különbség és földtani folyamatok 

(tektonika) által indukált potenciálkülönbség hatására is (TÓTH J. 1963). 

3.4.1 A Budai-hegység karsztvízáramlási rendszere  

Alföldi (1981) szerint a Budai Termálkarszt jó vízvezető képességű karbonátos 

képződményei (impermeabilis tűzköves, valamint márgás rétegekkel tagolva) egy 

összetett, több ezer méter mélységbe lejutó kényszerpálya rendszert hoznak létre. A 

csapadékvíz nagyobb mélységbe történő lejutását az áramlási pályák segítik elő, és zárt 

pályára kényszerítik. A vízrekesztő képződmények miatt a beszivárgó vizek nagy része 

mélybe kényszerül, ahol a földi hőáram hatásának következtében felmelegszik. A 

felmelegedett víz felfelé áramlását impermeábilis kőzetek gátolják, és továbbhaladásra 

késztetik mindaddig, amíg egy meghatározott szerkezeti öv mentén a felszínre nem jut 

(ALFÖLDI L. 1981) (3.3. ábra).  

Alföldi L. (1981) a Budai Termálkarszt tárolóinak komplex elemzése alapján 

vezette be a karéjos áramlás fogalmát, mely szerint a beszivárgó csapadékvíz karéjosan 

a mélybe áramolva, a forrásvonalakat megkerülve áramlik vissza a felszínre. A 

vízmozgás a beszivárgó hideg és a megcsapolódó meleg víz sűrűségbeli különbségének, 

és az utánpótlódási és megcsapolódási területek közötti gravitációs szintkülönbségeknek 

a következménye. Továbbá az áramlási rendszer stabilizálásához szükséges a feláramló 

víztömeg utánpótlódása. 

A forrásokon kilépő vizek a beszivárgási területtől több kilométernyi 

távolságban fakadnak. A leszivárgó vizek legtöbbször több évtizedes vagy évszázados 

felszín alatti tartózkodás alatt a mélyben elvonják a hőt a környezetükből, majd 

felmelegedve, oldott anyagokban gazdagodva jutnak a felszínre. A hőmennyiség 

nagyobb része a források vizével kilép a rendszerből, azonban a felfelé irányuló 

mozgások során a hő egy kis részét leadják. ALFÖLDI L. (1981) ezt az áramlási 

rendszertípust hidrodinamikus vezérlésű geotermikus áramlásnak nevezte el.  

A Budai Termálkarszt áramlási rendszerét több modellel is ábrázolták. A 

jelenleg is elfogadott koncepciós modell a 3.3.-as ábrán látható. 
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3.3. ábra: Általános modell a Budai Termálkarszt karsztvízáramlási rendszeréről.  1 ˗ édesvízi 

mészkő; 2  száraz barlang; 3 – vető; 4 ˗ agyar és márga; 5 ˗ karbonátos kőzetek; 6 ˗ neogén 

üledék; 7 ˗ lokális áramlási rendszer; 10 ˗ aktív víz alatti barlang; 11 ˗ karsztvíz szint (ERŐSS 

A. et al. 2008 után módosítva In GOLDSCHEIDER N. et al. 2010) 

A beszivárgó víz az áramlási rendszertől (lokális, intermedier, regionális) 

függően a kiáramlási területeken langyos és meleg források formájában a felszínre 

jutnak. A megcsapolódási területek ˗ a szökevényforrásoktól eltekintve ˗ egyértelműen 

kijelölhetőek. A hidraulikailag összefüggő karsztvízrendszer (MÁDLNÉ SZŐNYI J. 

1996) regionális erózióbázisa a Duna, mely a karszterület egészének fő megcsapolója. A 

megcsapolódás jellegzetessége, hogy erősen koncentrált, mivel tektonikai vonalakhoz 

kapcsolódik, és nagy hőáram kíséri (LORBERER Á. 2002). Emellett a fő 

megcsapolódási pontjai Budapestnél a Duna jobbpartján, a Gellérthegy és Békásmegyer 

közötti területen figyelhető meg.  

A források eloszlásában egyértelmű tendencia figyelhető meg. Budapest 

területén a termálvizek hőmérsékleti és geokémiai tulajdonságai alapján három 

jellegzetes kiáramlási zóna (északi-, középső- és déli- forráscsoport) különíthető el. 

Északon csak a langyos források, Óbuda – Rómaifürdő – Csillaghegy - Békásmegyer 

térségi források találhatók meg. A középső zóna a Rózsadomb területe, a Margitsziget 

és a Városliget vonala, ahol langyos-, meleg- és hévforrások is megtalálhatóak. Ide 

tartozik a József-hegyi forráscsoport. Míg a déli zónában, főként a Gellért-hegy 

környezetében leginkább hévforrásokkal találkozhatunk. (ALFÖLDI et al. 1968). Tehát 

a természetes források elhelyezkedése határozott törvényszerűséget mutat. A József 
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hegytől délre kizárólag 40°C-nál nagyobb hőmérsékletű, attól északra 25°C–nál 

alacsonyabb hőmérsékletű források fakadnak. A kifolyó víz hőmérsékletbeli 

eltérésének, valamint a területi elterjedésnek az oka a források utánpótlódási területének 

eltérő kifejlődése, valamint a felszín alatti áramlás pályák különbözősége (LORBERER 

Á. 2002). 

Az Észak-budai langyos források esetében viszonylag kis behatolási mélységről 

– a felsőtriász, illetve felsőeocén mészkőből - és gyors áramlásról beszélhetünk. A 

hőmérsékletük állandónak mondható, 18-25 °C intervallum között mozognak 

(ALFÖLDI et al. 1968).  

3.5 A MINTAVÉTELI HELYEK BEMUTATÁSA 

 BRÜNDL-FORRÁS 

Az észak-budai régió legészakibb karsztforrása, melynek vize 1945 óta a mai 

napig hasznosítatlanul elfolyik (ALFÖLDI L. et al., 1968). Az Ezüst-hegy − Kálvária-

domb vonulatának K-i lábánál, a HÉV-vágányok és a 2x2 sávos autóút között található 

(LORBERER Á. 2002).  

A forrásról a legkorábbi írás 1920-ban jelent meg a Hidrológiai közlönyben. A 

cikk szerzője, SCHAFARZIK F. leírja, hogy a forrás a - ma már nem működő - 

Békásmegyeri Téglagyár Rt. gyártelepe mellett fakad. A telek akkori tulajdonosa, 

Zuhrmühl Márton cementfalazatú medencébe foglaltatta a forrást és mosodának 

rendezte be, majd később Attila-strandfürdő néven fürdőt létesített a területen 

(SCHAFARZIK F. 1920). A forrást a békásmegyeri Attila-fürdő forrásaként, Attila-

forrásnak is hívták. A strandfürdő a II. világháború következtében semmisült meg 

(SCHULHOF Ö. 1957).   

SCHAFARZIK F. megjegyzi, hogy a kifolyó víz hőfoka 18 °C és, hogy a 

„mosodában foglalatoskodók állítása szerint a víz télen-nyáron egyaránt langyos.” 

Továbbá leírja, hogy a csövekből horizontálisan kifolyó víz nivója a környező térszín 

magasságával (107 m) egyező, és a vize valószínűleg mesterséges kavicsfeltötésen 

keresztül emelkedik a csövekig. (SCHAFARZIK F. 1920)  

A cikkben a geológiai viszonyokról is olvashatunk. Megtudjuk, hogy a forrás 

Duna-terrasszon fakad, melynek felszíne a Kiscelli Agyag abráziós síkjának felel meg. 

A területen a Kiscelli Agyag már kis mélységben is megtalálható. A nyugatra emelkedő 

domboldalban a Kiscelli Agyag ÉK-felé dőlő padja a domboldalon felefelé haladva 

kivékonyodnak (3.4. ábra). A Kiscelli Agyag feküje a Budai Márga. A Kálvária-hegyen 
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már a nummuliteszes Szépvölgyi Mészkő figyelhető meg (3.4. ábra). A Dachsteini 

Mészkő a Békásmegyer, Üröm és Csobánka vidékén a Szépvölgyi Mészkő fekűje. 

 

3.4. ábra: A Bründl- forrás geologiai helyzete. 1 ˗ Dachsteini Mészkő; 2 ˗ Szépvölgyi 

mészkő; 3 ˗ Budai Márga; 4 ˗ Kiscelli Agyag; 5 ˗ alluvium (SCHAFARZIK F. 1920)  

A Bründl-forrás eredetére következthetni lehet az 3.4. ábra rétegsorozatából. A 

szelvényen látható, hogy a Budai Márga és a Kiscelli Agyag vízrekesztő rétegei alatt 

eocén és triász mészkő következik, melyek jó vízvezető képződmények. Tehát 

valószínű, hogy a Bründl-forrás felszálló vize ezen két utóbbi képződményből jöhet 

(SCHAFARZIK F. 1920). 

 

3.5 ábra: A Bründl-forrás helyszínrajza 

(PEREGI ZS. 1969) 

 

 

 

3.1 foto: A Bründl-forrás elfolyó vizének 

kilépési pontja 

 

1967-ben egy 26,4 m mélységű karsztvíz észlelő fúrást telepítettek ide (3.5. 

ábra), amelynek vizét később a közeli útárokba vezettek (PEREGI ZS. 1969). A 3.1-es 

fotón látható a Bründl-forrás kitorkolása az útárokba.  
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 PÜNKÖSDFÜRDŐ 

Pünkösdfürdő Békásmegyer K-i határában, a Duna partján fekszik. Bejárata a 

Királyok útja 272 sz. alatt található. A Vöröshadsereg útja, a Munkácsy Mihály út, a 

Duna-part és a Vízművek békásmegyeri telepe határolja. A fürdő teljes területe 3,2 

hektár, mely szépen gondozott, növényekkel tarkított. A kút a strand területének ÉNY-i 

sarkában található (3.2. foto). 

 
3.2. foto: A Pünkösdfürdői-kút kiképezése 

A strandfürdő nem tekint vissza nagy múltra. Vízellátását a területén fúrt 556m 

mély kút biztosítja (3.2. foto). A felső triász dolomitból és alsó eocén meszes 

homokkőből nyeri a vizét. A fürdőtől nyugatra helyezkedő Péter-, Arany- és Ezüst 

hegytől kelet felé haladva zökken a mélybe a felső triász dolomit (CHATEL A.- 

MATUSEK G. 1980).A mélyfúrási kút létesítése 1934 tavaszán kezdődött és pünkösd 

napján langyos forrásvizet adott. Innen ered a Pünkösdfürdő elnevezés (ALFÖLDI L. et 

al.1968; CHATEL A.- MATUSEK G. 1980). 1950. május 10-én került a Fővárosi 

Gyógyfürdők és Gyógyforrások Vállalat tulajdonába (CHATEL A.- MATUSEK G. 

1980). 

 CSILLAGHEGYI STRANDFÜRDŐ 

A strandfürdő a Csillaghegyi HÉV-megállótól nyugati irányban, kb. 200 m 

távolságban helyezkedik el. A területét (12 ha) délről és nyugatról a Péter-hegy, keletről 

a Pusztakúti út, észak felől pedig az Ürömi út határolja. Szépen fásított és parkosított, 

jórészt déli-délkeleti lejtésű domboldalon fekszik.  
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A fürdő jelentősebb fejlesztésére az első világháborút követően került sor, amikor 

három betonmedencét létesítettek. A források a múlt században olyan bőven ontották a 

vizet, hogy a jelenlegi strand területén vízimalom működött (CHATEL A.- MATUSEK 

G. 1980). Korszerű kialakításának munkái az 1950-es években kezdődtek, amikor már a 

Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelésében működött a strandfürdő (CHATEL A.- 

MATUSEK G. 1980). A fürdő üzemeltetését négy kút: Északi-kút, Déli-kút, József-kút 

és az Árpád-kút biztosítja. A kutatómunkám során az Északi- és az Árpád kútból (3.3. 

foto) volt lehetőségem mintát venni. 

 

3.3. foto: Az Árpád-kút szivattyúrendszere 

 RÓMAIFÜRDŐ 

A főváros legrégebbi strandja. A területe már a római korban ismert vízadó térség 

volt. A vizét a rómaiak fürdő- és ivóvíznek is használták, valamint csatornával vezették 

a városukba, az Aquincumba. Ebben az időben ez a város rendelkezett a legfejlettebb 

víz-vezetékhálózattal Magyarországon (PÓCZY K. 1980). 1949-ben került a Fővárosi 

Gyógyfürdők és Gyógyforrások Vállalat kezelésébe, majd több átalakítási folyamaton 

ment keresztül. A régi tómedence helyett strandfürdésre alkalmas medencéket 

létesítettek. Az építkezések során feltárt, a rómaiak építette vízvezető kőcsatornákat ma 

is megszemlélhetik a fürdőlátogatók (CHATEL A.- MATUSEK G. 1980). 

A strand a III. kerületben a Szentendrei út, Rozgonyi Piroska utca (bejárata innen 

nyílik), a Dózsa utca és az Emőd utca határolta területen található. A strand több mint 7 

ha-on terül el, ápolt épületekkel és magas fákkal tarkítva, közepén a tavának 
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maradványával (3.5. foto). A római maradványok egy részét beillesztették a fürdő 

jelenlegi arculatába. A leletek érdekes kontraszthatást keltenek a strand környezetében 

(CHATEL A.- MATUSEK G. 1980). A 12 forrása közül a BGyH. Zrt. csak 7-et 

üzemeltet (3.4. foto). 

 

3.4. foto: A Rómaifürdő I. 

számú (felül) és VII. számú 

(alul) forrásának kiképezése 

 

3.5. foto: A Rómaifürdő egykori tavának maradványa, 

szökőkúttal a közepén (háttérben a strandfürdő ápolt 

bejárata) 

 

Forrásai a Nagy-és Kis-kevély vonulatának folytatásában fakadnak, amelynek 

irányát két hatalmas, ÉNy-DK irányú törésvonalrendszer határozza meg. A pleisztocén 

folyamán mészkő-és dolomitrögökből léptek a felszínre és hozták létre a környéken 

található forrásvízi mészkőtáblákat (CHATEL A.- MATUSEK G. 1980). 

 ÓBUDAI ÁRPÁD-FORRÁS 

Az Óbudai Árpád-forrás a Budai-hegység északi, Hármashatár hegyi vonulatának 

keleti lábánál lép a felszínre, ezen belül is a Táborhegy keleti lejtőjén, a Bécsi út – 

Vörösvári út találkozásától északra kb. 100 m távolságra (KIS-CSITÁRI T. 2010). A 

Tábor-hegy kelet felé néző lejtőjének aljában a holocén Dunavölgy nyugati pereménél 

folyóvízi üledékekkel letakart felső-eocén mészkőből fakad (3.6. ábra) (SCHEUER GY. 

2007). A forrást medencébe foglalták, amelynek szélessége 4,44 m, hossza 8,46 m és 

mélysége 7 m (3.6. foto) (ALFÖLDI L. et al. 1968; SCHULHOF Ö. 1957). A tároló 

medence épületekkel sűrűn körbezárt, ezért megközelítése körülményes. 
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3.6. foto: A forrásvizet tároló 

medence 

 

3.6 ábra: Áttekintő helyszínrajz a forrásról és 

környezetéről 

1.Forrásfoglalás, 2. Fúrt kút, 3. A volt selyemkészítő 

Gyár épületei, 4. Műemlék malom (SCHEUER GY. 

2007) 

 

Három forrás feltörési helyét lehet megfigyelni, mind a három helyen alulról 

buzog fel a víz, és finoman mésziszapot lebegtet. A feltörési helyek ÉÉNy-DDK 

vonalban a törésvonalba esnek. E forrást sokféle néven illeték régebben, többek között 

Kerékkocsma-forrásként, Kerékcsárdai-forrásként, valamint Kerékmalmi-forrásként is 

említették (KIS-CSITÁRI T. 2010). Jelenlegi formáját 1973-ban nyerte el  

3.6  IRODALMAKBÓL ÖSSZEGYŰJTÖTT MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

A fellelt irodalmak közül a legtöbb esettanulmány csak egy-egy forrás 

elemzéséről szól. Többek között MOLNÁR J. (1873) munkájában az Óbudai Árpád-

forrást, SCHAFARZIK F. (1920) a Bründl-forrást, míg EMSZT K. (1936) a 

Rómaifürdő egyik forrásának vizét elemezte. SCHULHOF Ö. (1957) 1955-ben vizsgált 

adatokat mutat be a Pünkösdfürdő kútjáról, a Rómaifürdő egyik forrásáról, a 

Csillaghegy Északi-kútjáról, illetve Árpád-II. forrásáról és az Óbudai Árpád-forrásról. 

ALFÖLDI L. és munkatársai (1968) munkájukban ugyanezen forrásokról jegyzett fel 

adatokat. Az utóbb említett irodalomba az értékeket intervallumokban adták meg, ami 

megnehezíti az összehasonlítást egyéb eredményekkel. KIS-CSITÁRI T. (2010) az 
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észak-budai langyos források állapotértékelésének munkája során radon méréseket is 

végzett (Ötvös Viktória és Erhard Ildikó segítségével) a vízkémiai elemzések mellett. 

3.6.1 Hőmérsékleti adatok 

Az irodalmakban szereplő források és kutak vizére vonatkozó hőmérsékleti 

értékeket a 3.1 táblázatban foglaltam össze: 

  

 

SCHAFAR

ZIK F. 

(1920) 
MOLNÁR 

(1873) 

EMSZT K. 

(1938) 

SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

KIS-CSITÁRI 

T. (2010) 

Bründl-forrás 18 
    18,0 18 18,3 

Pünkösdfürdő kút 
 

    25,0 23,0-25,0 23,4 

Csillaghegy (Északi kút) 
 

    23,5 22,0-23,0 17,1 

Csillaghegy (Árpád kút) 
 

    23,5 20,0-22,0 22,1 

Rómaifürdő forrásai 

 

  22,8 20,0-22,8 20,0-23,0 21,3-22,0 

Óbudai Árpád-forrás 

 

20,0   20,0 18,0-20,0 18,5 

3.1. táblázat: Az irodalmakból összegyűjtött hőmérsékleti adatok (°C) 

A hőmérsékleti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy kisebb-nagyobb 

eltérések mindegyik forrásnál illetve kútnál láthatóak, azonban lényeges szignifikáns 

változást nem mutatnak.  

Juhász J. 2002-es könyvében a felszín alatti vizek hőmérséklet osztályozása 

szerint, a langyos víz kategória 18-25 °C közötti értékekre mondható. A fentebb leírt 

adatok, egy érték kivételével (17,1 °C), mind ebben az intervallumban mozognak. KIS-

CSITÁRI T. (2010) a diplomamunkájában azzal magyarázta, hogy a csillaghegyi 

Északi-kút mérésének időpontjában nem történt folyamatos termelés, így egy pangó 

vízből mintavételezett, melynek hőmérséklet alacsonyabb. 

3.6.2 Vízkémiai adatok 

Az általam is megmért főionok közül a Na+, Ca2+, Mg2+ kationok és a Cl-, HCO3-

, SO4
2 anionok mennyiségének időbeli és térbeli változását követtem figyelemmel a 

szakirodalmakban. A 3.2 táblázatban két forrásirodalomból - SCHULHOF Ö. (1957) és 

ALFÖLDI L. és munkatársai (1968) - összegyűjtött értékeket rendszereztem. 
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 KATIONOK Na+ (mg/l) Ca2+ (mg/l) Mg2+ (mg/l) 

 

SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

Pünkösdfürdő 

kút 26,90 0-60,00 101,50 

100,00-

120,00 42,80 

40,00-

50,00 

Csillaghegy 

(Északi kút) 0,69 

24,00-

45,00 98,62 

95,00-

105,00 48,96 

40,00-

45,00 

Csillaghegy 

(Árpád kút) 1,61 0-70,00 102,90 

95,00-

105,00 48,08 

40,00-

45,00 

Rómaifürdő 

forrás 34,73 

10,00-

35,00 95,76 

95,00-

105,00 40,90 

40,00-

45,00 

Óbudai 

Árpád-forrás 2,99 

15,00-

35,00 105,07 

100,00-

105,00 43,72 

40,00-

45,00 

        ANIONOK Cl- (mg/l) HCO3- (mg/l) SO4
2- (mg/l) 

  
SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

SCHULHOF 

Ö. (1957) 

ALFÖLDI 

L. (1968) 

Pünkösdfürdő 

kút 13,00 

10,00-

20,00 498,10 

450,00-

515,00 72,80 

50,00-

120,00 

Csillaghegy 

(Északi kút) 10,00 

10,00-

15,00 448,40 

460,00-

505,00 63,76 

80,00-

110,00 

Csillaghegy 

(Árpád kút) 10,00 

10,00-

15,00 460,62 

450,00-

475,00 63,30 

55,00-

110,00 

Rómaifürdő 

forrás 12,00 

10,00-

15,00 459,70 

460,00-

475,00 68,60 

65,00-

95,00 

Óbudai 

Árpád-forrás 19,00 

15,00-

25,00 460,60 

470,00-

500,00 41,30 

40,00-

95,00 

3.2 táblázat: Az irodalmakból összegyűjtött vízkémiai adatok (mg/l) 

A 3.3.-as táblázatban pedig a Budapest Gyógy- és Hévizei. Zrt. 2008-ban mért 

adatait tüntettem fel (Pünkösdfürdő kút, Csillaghegy Északi-kút, illetve Árpád-II. forrás, 

Rómaifürdő egyik forrása), valamint KIS-CSITÁRI T. (2010) diplomamunkájában 

szereplő Óbudai Árpád-forrás és a Bründl-forrás vízkémiai elemzése során kapott 

eredményeket. 

  KATIONOK ANIONOK 

BGyH.Zrt (2008) 

Na+  Ca2+ Mg2+ Cl-  HCO3-  SO4
2- 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Pünkösdfürdő kút 12 109 51 14 444 82 

Csillaghegy (Északi kút) 13 84 52 12 486 77 

Csillaghegy (Árpád kút) 12 79 61 12 504 86 

Rómaifürdő forrás 5 94-103 44-53 12-20 408-432 77-96 

KIS-CSITÁRI T. (2010) 

Na+  Ca2+ Mg2+ Cl-  HCO3-  SO4
2- 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Óbudai Árpád-forrás 15,3 92,9 35,4 11,9 436,7 53 

Bründl-forrás 20 112 32,6 22,2 452,4 137 

3.3. táblázat: BGyH. Zrt. 2008-as és KIS-CSITÁRI T. 2010-es vízkémiai adatai 
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A források és kutak kationjai közül a Na+ tartalom 0- 70 mg/l közötti, a Ca2+ 

tartalom 79,00-120,00 mg/l közötti és a Mg2+ tartalom 35,40-61,00 mg/l közötti 

értékeket mutat. Valamint az anionok közül a Cl- tartalom 10,00-25,00 mg/l között, a 

HCO3- tartalom 436,7-515,00 mg/l között és a SO4
2- tartalom 40,00-137,00 mg/l között 

mozog. Jól leolvasható a táblázatból, hogy a legjelentősebb koncentrációban a 

hidrogén-karbonát van jelen mindegyik vízben. A legnagyobb ingadozás a SO4
2- ion 

mutatja a vizekben. 

3.6.3 Radontartalom adatok 

KIS-CSITÁRI T. 2010-es kutatómunkája során a források és kutak 222Rn 

tartalmát is megmérte, melynek adatait az alábbi 3.4 táblázatban foglaltam össze. 

mintavétel helye 

radon-koncentráció 

(Bq/l) 

Hiba +/- 

(Bq/l) 

Bründl-forrás 7,7 2 

Pünkösdfürdő kút 7 1 

Csillaghegy (Északi kút) 2 1 

Csillaghegy (Árpád kút) 2,1 1 

Rómaifürdő I.- forrás 18 2 

Rómaifürdő II.- forrás 21 2 

Rómaifürdő III.- forrás 30 3 

Rómaifürdő IV.- forrás 91 5 

Rómaifürdő V.- forrás 250 11 

Rómaifürdő VI.- forrás 49 4 

Rómaifürdő VII.- forrás 47 4 

Óbudai Árpád-forrás 5 1 

3.4 táblázat: Kis-Csitár T. (2010)-es radon eredményei 

A források és kutak radontartalma 2 - 250 Bq/l között mozognak. A Rómaifürdő 

forrásainál tapasztalható nagyobb radonkoncentráció a többi értékhez képest, főleg az 5-

ös forrás tekintetében.  

4. MÉRÉSI MÓDSZEREK 

4.1 MINTAVÉTELI ELJÁRÁS 

Az ELTE TTK Atomfizikai Tanszékén készítettem elő a szükséges eszközöket a 

mintavételezéshez. A vízkémiai mérésekhez 12 darab másfél literes PET-palackba, az 

urántartalom méréshez 12 darab műanyag flaskába, a radontartalom méréshez pedig 12 

darab 23 ml-es henger alakú küvettába gyűjtöttem a vízmintákat. A laborban az 
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előkészületek során a küvettákba befecskendeztem 10 ml Optifluor-O szcintillációs 

folyadékot, majd teás dobozokba tettem a könnyebb szállítás érdekében. Valamint 

vittem magammal még egy 12 ml-es orvosi fecskendőt, egy merítőcsöves mintavevőt 

(bailer), egy Multi 340i típusú multiparaméteres mérőműszert, alkoholos filctollakat, 

mintavételi jegyzőkönyvet és fényképezőgépet is. 

A mintavétel 2013.03.14-én történt, az átlagosnál hidegebb tavaszi napon. Az 

időjárás borús és szeles volt, csapadék is esett. A hőmérséklet 2-4 °C volt.  

A mintavételezés során a korábban említett 5 különböző helyszínen 12 

forráshoz, illetve kúthoz látogattunk el témavezetőimmel. Vízmintavétel során fontos a 

mintavételi pontok helyének meghatározása Egységes Országos Vetület (EOV) vagy 

GPS által meghatározott szélességi- és hosszúsági szögeket megadó földrajzi- 

koordináták segítségével. A BGyH. Zrt. adatait használtam fel három helyszín esetében 

(Pünkösdfürdő, Csillaghegy, Rómaifürdő), illetve a másik két helyszín koordinátáit 

(Bründl-forrás, Óbudai Árpád-forrás) KIS-CSITÁRI (2010) diplomamunkájából 

olvastam ki, melyeket Garmin Geko 201 típusú GPS készülékkel mért meg. A helyek 

koordinátáit az alábbi táblázatban foglaltam össze: 

Helynevek EOVY EOVX 

Bründl-forrás 650883 251201 

Pünkösdfürdő kút 651514 250222 

Csillaghegy (Északi kút) 649656 249083 

Csillaghegy (Árpád kút) 649607 249139 

Rómaifürdő I.- forrás 650430 247872 

Rómaifürdő II.- forrás 650424 247872 

Rómaifürdő III.- forrás 650427 247878 

Rómaifürdő IV.- forrás 650421 247897 

Rómaifürdő V.- forrás 650427 247914 

Rómaifürdő VI.- forrás 650401 247926 

Rómaifürdő VII.- forrás 650420 247957 

Óbudai Árpád-forrás 648596 245163 

4.1. táblázat: A források és kutak EOV koordinátái 

Mindenhol végeztünk helyszíni méréseket, gyűjtöttünk vízmintákat illetve 

fényképpel dokumentáltam az eseményeket. A Bründl-forrásnál merítéses módszert 

használtunk a PET-palackba és a műanyag flaskába történő mintavétel során. Valamint 

a radon méréshez, közvetlenül a víz alól felszívtunk a fecskendővel 10 ml-t, melyet az 

előre elkészített küvettába töltöttem. A tökéletes szigetelés érdekében parafilmmel 
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kétszer körbetekertem a kupak és az oldalfal illeszkedése helyét. A Pünkösdfürdő kútnál 

és a Csillaghegyi kutaknál a mintavételi csapból - pár perces kifolyatás után - töltöttük 

fel a palackokat és a flaskákat. Majd közvetlen a csapból vételeztünk a fecskendőbe 10 

ml-t (4.1. foto). A Rómaifürdő forrásaiból illetve az Óbudai Árpád forrásnál a bailer 

segítségével vettük a vízmintákat (4.2. foto). A 10 ml-t is a bailerből fecskendeztük át a 

küvettákba. Mindenre, amibe gyűjtöttük a mintáimat, azonnal felírtam alkoholos 

filctollal a minta kódját, a mintavétel dátumát és időpontját.  

 

4.1. foto: Pünkösdfürdő-kút 

mintavételi csapjából 10 ml víz 

befecskendezése 

 

4.2. foto: Mintavétel a Rómaifürdő I.-forrásából 

bailerrel 

 

4.2 TEREPI MÉRÉSEK 

Mind az öt helyen megmértük a források és a kutak vizének pH-ját, 

hőmérsékletét (°C), fajlagos elektromos vezetőképességét (µS/cm) illetve a 

redoxpotenciálját (mV). A méréseket a Multi 340i típusú multiparaméteres műszerrel 

végeztük (4.3. foto). A WTW műszer pontossága 1%, felbontása 1µS/cm, a hőmérséklet 

mérési pontossága pedig 0,1°C. 

 

4.3. foto: Terepi paraméterek mérése a Csillaghegyi Strandfürdő Árpád kútjánál 
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Gyors, rutin vizsgálatra különösen alkalmas módszer a víz oldott sótartalmának 

jellemzésére a víz fajlagos elektromos vezetőképességének mérése. Adott 

hőmérsékleten az oldat fajlagos vezetőképességét az oldat összetétele, kationok és 

anionok minősége és oldatbeli koncentrációja határozza meg. A pH kifejezi az adott 

vízminta kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) (PERCSICH K. 2005). A felszín 

alatti vizek oxidatív vagy reduktív természetéről, azaz oldott oxigén vagy alternatív 

elektronakceptorok rendelkezésre állásáról a redoxpotenciál ad információt (MÁDLNÉ 

SZŐNYI et. al 2013). 

4.3 LABORBAN VÉGZETT MÉRÉSEK 

4.3.1 A vízminták általános vízkémiai elemezése  

A felszín alatti vizek többnyire híg oldatok, amelyek különböző szerves és 

szervetlen anyagokat tartalmaznak oldott állapotban. Ezek közül néhány szervetlen ion 

a leggyakoribb, melyeket főelemeknek nevezünk, ezek koncentrációja általában 

meghaladja az 1 mg/l értéket. (MÁDLNÉ SZŐNYI et. al 2013). A fő kationok a 

kalcium (Ca2+), a magnézium (Mg2+), a kálium (K+), a nátrium (Na+). Fő anionok pedig 

a karbonát (CO3
2-), a hidrogénkarbonát (HCO3-), a klorid (Cl-) és a szulfát (SO4

2-).  

Az általános vízkémiai méréseket az ELTE TTK Általános és Alkalmazott 

Földtani Tanszék laborjában végeztem, Varga András, vegyész technikus segítségével. 

A laborban mért paraméterek a következők: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, HCO3-, Cl-, SO4
2-, 

NO3
-, H2SiO3

2-. E elemek koncentrációját adtam meg mg/l-ben. 

4.3.1.1 Vízkémiai elemzések módja: 

Kalcium (Ca2+): Titrimetriásan 

100 ml vízmintához hozzáadtam 5 ml 1 mólos NaOH pufferoldatot és kb. 0.4 g 

murexid indikátort, majd ezt 0.1 mólos EDTA oldattal megtitráltam színváltozásig. Az 

EDTA fogyásából exceltábázat segítségével kiértékeltem a vízminta Ca2+ 

koncentrációját, az alábbi képlettel (CHOVANECZ T. 1977): 

c = f · V · 20.04 

ahol c: az oldat kalciumion tartalma mg/l-ben, 

  f : az EDTA oldat  faktora, 

  V:  a 0.1 n EDTA oldat fogyása ml-ben. 

Kimutatási határ: 2 mg/l 
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Magnézium (Mg2+): Titrimetriásan az összkeménységből számítva. 

100 ml vizsgálandó vízmintához hozzáadtam a kalciumnál fogyott EDTA 

mennyiséget, 10 ml pufferoldatot és kb. 0.4 g eriokrómfekete T indikátort. Majd a 

kapott oldatot 0.1 mólos EDTA oldattal a titrálást tovább folytattam színváltozásig. Így 

a Ca2+ és a Mg2+ összes mennyisége számítható ki. Ebből kivonva a Ca2+ mennyiségét, 

megkaphatjuk a Mg2+ mennyiségét (CHOVANECZ T. 1977). 

c = f · (VÖK-VCa) · 12.16 

ahol c: az oldat magnéziumion koncentrációja mg/l-ben, 

  f: az EDTA oldat faktora, 

VÖK: az összes keménységnél fogyott 0.1 n EDTA oldat (ml) 

Vca: a kalcium meghatározásnál fogyott 0.1 n EDTA oldat (ml)  

Kimutatási határ: 1,2 mg/l 

Kálium (K+): Flamon lángfotométerrel. (4 mg/l-es referenciaoldatot használva)   

Nátrium (Na+): Flamon lángfotométerrel. (1 mg/l-es referenciaoldatot használva)  

Hidrogén-karbonát (HCO3-): Titrimetriásan. 

100 ml vizsgálandó vízmintához hozzáadtam 3 csepp metilnarancs indikátort, 

majd 0.1 mólos HCl oldattal megtitráltam. A hidrogénkarbonát ion koncentrációt az 

alábbi képlettel számoltam ki az exceltáblázat segítségével (CHOVANECZ T. 1977). 

c = f · V · 61 

ahol c: a vizsgált vízminta hidrokarbonát koncentrációja mg/l-ben, 

  f: a 0.1 n sósavoldat faktora, 

  V: a 0.1 n sósavoldat fogyása ml-ben.  

Kimutatási határ: 6,1 mg/l 

Klorid (Cl-): Titrimetriásan. 

100 ml vízmintához hozzáadtam 10 ml klorid-hozzátét oldatot, majd ezüst-nitrát 

mérőoldattal megtitráltam kezdődő vörösbarna színig. Vakpróba is szükséges. A 

kloridion koncentrációt az alábbi képlettel számoltam ki az exceltáblázat segítségével 

(CHOVANECZ T. 1977): 

C= 2 · (b-a) 

ahol c: a vizsgált vízminta kloridion koncentrációja mg/l 

  a: a vakpróba (klorid hozzátát oldat) fogyása ml 

b: a vizsgált vízminta fogyása ml 

3-5 mg/l körüli a mérés pontossága.  
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Szulfát (SO4
2-): Fotometriásan. 

40 ml vizsgálandó vízhez először 2 ml NaCl oldatot, majd 5 ml bárium-kromát 

oldatot adtam. Az oldatot ultrahangfürdőbe téve 10 percig rázattam. (Ezzel tehető 

teljessé a keletkező BaSO4 csapadék leválása.) Ezután 2 ml ammónia oldatot adtam 

hozzá és egy 10 ml-es centrifugacsőbe töltöttem belőle. Az oldatnak ezt a részletét 

lecentrifugáltam (5000/min fordulatszámon, 2 percig), majd az oldat tisztáját óvatosan 

leszívatva 436 nm-es hullámhosszon fotometráltam, Spektromon 195D típusú 

fotométerrel. A fenti eljárást el kell végezni 40 ml desztillált vízzel és 40 ml standard 

szulfát törzsoldattal. Kimutatási határ: 5 mg/l körüli (CHOVANECZ T. 1977). 

Nitrátion (NO3
-): Fotometriásan  

Óraüvegre bemértem 5 ml vízmintát, hozzáadtam 1 ml nátrium-szalicilát oldatot, 

majd gőzfürdőn szárazra pároltam. Lehűlés után hozzáadtam 1 ml tömény kénsavat úgy, 

hogy belepje a szárazra párolt maradékot. 10 perc múlva kb. 30 ml desztillált vízzel 

átmostam egy 50 ml-es mérőhengerbe, majd 7 ml nátrium-hidroxid oldatot adtam 

hozzá. Ezután az oldatot deszt. vízzel jelig töltöttem, elkevertem, majd 20 perc múlva 

vakpróbához hasonlítva 410 nm-es hullámhosszon megmértem. A fenti eljárást el kell 

végezni 5 ml desztillált vízzel és 5 ml frissen hígított 10 mg/l-es standard nitrát 

törzsoldattal is (CHOVANECZ T. 1977). 

Szilícium (H2SiO3
2-): Fotometriásan 

50 cm3 szűrt vízmintához először 2 cm3 ammónium-molibdenát oldatot, majd 5 perc 

múlva 2 cm3 oxálsav oldatot, végül 2 perc múlva 2 cm3 aszkorbinsav-diszulfit oldatot 

adtam hozzá. 10 perc múlva 820 nm-es hullámhosszon vakpróbához hasonlítva 

fotometráltam. Itt is kell vakpróba és standard törzsoldat (CHOVANECZ T. 1977). 

4.3.1.2 Vízkémiai adatok ábrázolásának módja 

Az általános vízkémia eredményeinek megjelenítésére, értékelésére számos 

grafikus eljárás alkalmazható. Ilyenek többek között az oszlop diagram, Stiff-diagram 

és a kördiagram. Nagyszámú minta esetén a Piper-diagram nyújt gyors áttekintést az 

elemzett mintákról, ahol jól látszik az egyes minták összetétele közti hasonlóság vagy 

különbség (MÁDLNÉ SZŐNYI et. al 2013). Saját mérési eredményeim diagramja az 

5.4-es ábrán láthatóak az 5. fejezeten belül.  

A Piper-diagram három mezőből áll, a bal alsó sarokban a kationok háromszög-

diagramja, jobbra alul az anionoké, míg középen a kationok és anionok meq/l%- ban 
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kifejezett mennyiségét egy rombusz alakú diagram összegzi. A háromszögek csúcsai a 

megfelelő ion (vagy ionok összegének) normalizált koncentrációjának 100%-os értékét 

képviseli, meq/l mértékegységben. A kationok és anionok százalékos (normalizált 

meq/l) mennyisége alapján a vízmintákat egy-egy pontként (vagy szimbolumként) lehet 

ábrázolni a háromszögekben. Majd az itt összetartozó pontokat/szimbólumokat a 

háromszögek külső élével párhuzamosan rávetítve a rombusz alakú diagramba, 

megkapjuk a vízminta főion-összetételét reprezentáló pontot (MÁDLNÉ SZŐNYI et. al 

2013). 

4.3.2 A vízminták radon-tartalmának mérése  

A mérések az ELTE TTK Atomfizikai Tanszékén egy Packard TRI-CARB 1000 

típusú folyadékszcintillációs spektrométerrel történtek. Egy mérés 15 percig tartott. A 

mérés megkezdése előtt meg kellett várni, hogy a radioaktív egyensúly a radon és a 

leányelemei közt beálljon (kb. két és fél óra), illetve míg a radon diffúzióval megfelelő 

mennyiségben átjut a vízmintákból a koktélba (kb.5 óra). 

A szcintillációs koktél az Optifluor-O folyadék nem elegyedik a vízzel, annál 

kisebb sűrűségű, így ez a fázis lesz felül. A vízből a radonatomok diffúzióval átmennek 

a szcintillátor fázisba és ott néhány óra alatt kialakul a koncentrációk egyensúlya. Az 

Optifluor O jobban oldja a radont, mint azt a víz teszi, ezért a diffúziós egyensúly 

kialakulása után a radon-atomok nagy része itt a koktélban lesz, ahol a szcintillációk is 

történnek (http://atomfizika.elte.hu/kornyfizlab/docs/rad.html). 

A berendezés a műszer belsejében lévő két koincidenciába kapcsolt 

fotoelektron-sokszorozóval működik. Mely a keletkező felvillanásokat megszámlálja, és 

meghatározza a percenkénti detektált bomlások számát: CPM. Az innen érkező jeleket 

egy analóg-digitál konverter egy többcsatornás analizátorra küldi. Ez az analizátor, 

melynek mérési tartománya 0-2000 keVee, az energia alapján különböző csatornákba 

válogatja a jeleket.  

A műszer egy számítógéphez van kapcsolva, így a spektrumok annak 

memóriájába kerülnek át. A mérési adatokat a mérőműszerhez csatlakozó nyomtató 

által nyomtatott formában is követni tudjuk. Szükséges egy kalibrációs méréssorozat 

véghezvitele is, mely a 226Ra ismert aktivitású oldatainak mérését jelenti. 0 aktivitású 

mintának desztillált vizet használtak. Excel táblázat segítségével értékeltem ki a mérési 

eredményeket, mely az alábbi kalibrációs egyenes paramétereit is tartalmazó 

összefüggéssel számol:  
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𝐜(𝐦é𝐫é𝐬𝐤𝐨𝐫) =
(𝐂𝐏𝐌 –  𝟏𝟐, 𝟏)

𝟏, 𝟗𝟖 
 
Bq

l
 

Azonban a c csak a minta méréskori radontartalmára utal. Mivel nekünk a 

mintavételkori radontartalomra van szükségünk, a tényleges radon tartalmat az 

exponenciális bomlástörvény adja meg: 

𝐜(𝐦é𝐫é𝐬𝐤𝐨𝐫) = 𝐜(𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐯é𝐭𝐞𝐥𝐤𝐨𝐫) ·  𝐞− 𝛌𝐭  

 

ahol  t: mintavétel és a mérés között eltelt idő (sec) 

λ: a radon bomlásállandója, amit a felezési idő segítségével lehet meghatározni 

(1/s) 

     (λ= ln2/T1/2 = ln2/328320s = 2,11119E-06)  

 

     (http://atomfizika.elte.hu/kornyfizlab/docs/rad.html) 

 

4.3.3 A vízminták urántartalmának mérése „nucfilm” - diszkekkel 

A nucfilm diszkekkel történő urántartalom meghatározásának módszerét Heinz 

Surbeck (CEO Nucfilm GmbH.) fejlesztette ki. A nucfilm diszkek olyan speciális 

vékony filmréteggel bevont kis korongok, melyek felületére az urán adszorbeálódik a 

folyadékmintákból. Elsődlegesen az U238 és az U234-et képes kivonni. Ivóvízminták 

elemzésére fejlesztették ki, de némi előkezeléssel egyéb vízmintákat is lehet velük 

vizsgálni. A nem ivóvizek adszorpciós hatékonyságát érdemes leellenőrizni egy másik 

diszkkel is (SURBECK H. 2000). 

Az eljárás során számos eszközre van szükség. Ezek a következők: pH merő, 

Alfa-detektor tartozékaival (szilícium félvezető detektor), U-Nucfilm diszk (fehéres-

sárgás), főzőpohár (üveg főzőpohár), saválló csipesz, mérőhenger, desztillált víz, 

hangyasav, hangyasav adagolására alkalmas eszköz, vezetőképesség merő. Az U-

nucfilm diszkek alapja egy 1 milliméter vastagságú és 24 milliméter átmérőjű korong 

(4.5. foto), mely anyaga polikarbonát szubsztrát (PC). Ezen egy polimerizált epoxy 

gyanta réteg található, melynek a felületén Diphonix® bevonat van (4.4. foto). Az 

adszorpciót ez az 1µm átmérőjű DiphonixR réteg végzi (U-Nucfilm user guide; 

SURBECK H. 2000).  

A diszkek tárolhatósági ideje egy év. Továbbá előnyük, hogy nem mérgező 

háztartási hulladékként kezelendők (U-Nucfilm user guide). 

 

http://atomfizika.elte.hu/kornyfizlab/docs/rad.html
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4.4. foto: U-Nucfilm diszk  

 

4.5. foto: az 1 mmvastagságú 24 mm átmérőjű 

korong (tartalma: 0,6 g polycarbonátot, 50 mg 

teljesen polimerizált epoxigyantát és 50 mg 

Diphonix® -t) 

 

4.3.3.1 Urán nucfilm diszkek előkészítése 

A mintából bemértem 100 ml-t egy 100 ml-es főzőpohárba. Majd a minta 

előkészítéséhez először a pH beállítására volt szükség, mivel az adszorpció alacsony 

pH-n működik helyesen. Az értekének pH: 2-3 tartományon belül kell mozognia, hogy 

az U-CO2 komplexek kötései felbomoljanak (SURBECK H. 2000). Ezen művelethez 

85%-os hangyasavat (kb. 0,5ml) használtam, melyet csepegtetve adtam mindig a 

mintákhoz. A diszkek előkészítésének az adatait az 4.2 -es táblázat foglalja össze: 

mintavételi 

vízminta pH, keverés kezdete 

szárítás 

kezdete 

mérés 

kezdete 

hely 10-13 csepp 

hangyasavval (dátum, óra) (dátum, óra) (dátum, óra) 

Bründl-forrás 

2,55 2014.03.17 12:07 

2014.03.18 

12:05 

2014.04.23 

13:57 

Pünkösdfürdő kút 

2,64 2014.03.12 14:55 

2014.03.13 

14:51 

2014.03.18 

11:40 

Csillaghegy (Északi kút) 

2,56 2014.03.18 13:20 

2014.03.19 

14:08 

2014.03.24 

13:19 

Csillaghegy (Árpád kút) 

2,55 2014.03.19 14:50 

2014.03.20 

14:55 

2014.04.28 

12:15 

Rómaifürdő I.- forrás 

2,68 2014.03.05 13:56 

2014.03.06 

14:50 

2014.03.12 

14:27 

Rómaifürdő I.- forrás 

2,58 2014.03.20 15:24 

2014.03.21 

16:56 

2014.05.01 

7:45 

Rómaifürdő I.- forrás 

2,72 2014.03.11 14:30 

2014.03.12 

14:30 

2014.03.17 

11:30 

Rómaifürdő I.- forrás 

2,56 2014.03.24 13:50 

2014.03.25 

14:19 

2014.05.01 

21:27 

Óbudai Árpád-forrás 

2,58 2014.03.13 15:30 

2014.03.14 

15:30 

2014.03.20 

15:24 

4.2. táblázat: Urán méréshez a diszkek előkészítésének az adatai 
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A széndioxid kiűzésére kb. három perces magas fordulatszámú mágneses 

keverőben kevertettem a mintáimat, miközben a saválló csipesszel, a főzőpohár falára 

kicsapódó széndioxid buborékokat leválasztottam.  

A diszket leöblítettem desztillált vízzel, majd belemerítettem egy állvány 

segítségével az előkészített mintába és kb. 200 fordulat/perc-es sebességgel kevertettem 

24 órán keresztül a módszer protokolljának betartásával (4.6. foto). A korongot saválló 

csipesszel rögzítettem az állványhoz, és a főzőpohár egyik fala mellé merítettem. 

Valamint a diszk Diphonix® bevonatú oldala szembe áll a forgásiránnyal, hogy az 

adszorpció végbe tudjon menni a felületén (4.1 ábra). 

 

 

4.6. foto: A mágneses 

keverőn történő kevertetés  

 

4.1. ábra: A korong megfelelő pozíciója (U-Nucfilm user 

guide) 

 

Több mint 20 órás kevertetés után az uránatomok több mint 90%-a 

adszorbeálódik. Ahhoz, hogy több mint 90%os hatásfokkal működjön, a diszkek 

felületének legalább 4 cm2 kell lennie (SURBECK H. 2000). A diszkek és a keverés 

alatt álló mérendő vízminta közötti iontranszfer folyamatot, ami alatt az ionok a diszk 

felületen megkötődnek, expozíciónak nevezzük. A kevertetés leállítása után szabad 

levegőn (szobahőmérsékleten) 24 órán keresztül szárítani hagytam a korongokat.  
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4.3.3.2 Urán nucfilm diszkek aktivitásának detektálása 

A diszkek aktivitásának meréséhez alfa detektort használtam (4.8 foto), mely 

egy szilíciumból álló félvezető detektor. Az alfa sugárzás bizonyos izotópok bomlása 

során keletkezik esetünkben a 226Ra, 234U, 238U (KISS Á. -TASNÁDI P. 2012). 

A detektoron tálalható egy piros védő fólia melyet a mérések előtt 

eltávolítottam. Valamint a mérések megkezdése előtt Heinz Surbeck professzor által 

biztosított referencia minták segítségével kalibráltunk a detektor működését. Egy 100 

ml-es minta egynapos mérése során körülbelül 5 mBq/l kimutatási határral lehet 

számolni (SURBECK H. 2000). 

 

4.7. foto: A Si-félvezető alfa-detektor 

kicsúsztatott lapkával. 

 

4.8. foto: A  detektor mérési állapotban 

(cetlikkel jelöltem, hogy mely korong van 

mérésen) 

 

A nucfilm diszkek behelyezésére a 4.7-es foton látható csúsztatható lapka 

szolgál, mely a detektor alá pozícionálja a diszket. A kerek alumínium tubus funkciója a 

detektor megtartása és a háttér sugárzás kiszűrése, a rószaszín szivacs pedig a rezgések 

terjedését küszöböli ki (4.8. fotó) (U-Nucfilm user guide). 

A beütések számítógépes kezelését és az amplitúdó- analízist egy sokcsatornás 

analizátor végezte (MTA ATomki PalmTop MCA). A detektálás során Palmtop MCA 

program segítségével vettem fel az adatokat. A mérési idő 5 darab urán nucfilm 

korongom esetében 86400 másodpercig tartott (24 óra), míg 4 darab korong esetében 

43200 másodpercig (12 óra). A mérés hibája σ =(1/N) · c. 
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4.3.3.3 Adatok feldolgozása 

Heinz Surbeck Professzor Úr által küldött referencia korong (ako2) spektruma 

szolgált a detektor kalibrálására, illetve a helyes működésének ellenőrzésére. Az ako2 

egy előre elkészített diszk, mely ismert aktivitású vízzel lett exponálva. E korong 

karakterisztikusan mutatta az urán két csúcsból álló spektrumát (4.2. ábra).  

 

4.2. ábra: A referencia korong (ako2) spektruma 

A spektrum segítségével meg lehetett határozni azt a két csatornaszámot, ami 

között megjelennek az U234 és U238 izotópjainak beütései. Így a két csatornaszám, ami 

között megszámoltam a beütéseket az urántartalom meghatározásához, a 26. és 71-es. A 

referencia minta spektruma az 5.3 ábrán látható. 

Az ako2 minta mérésekor 83280 másodperces volt a mérési idő, és 3575 

beütésszám érkezett. A hozzá tartozó vízminta aktivitás-koncentrációja értéke pedig 

c0=3894 mBq/l ± 63 mBq/l. 

Az általam lemért minták urántartalom-kiszámításának alapja két mérés 

összehasonlítása volt. Az ismert koncentrációjú (c0) referencia-mintát, az ako2-t 

hasonlítottam össze az én ismeretlen koncentrációjú (c1) mintáimmal. A mintákat 

ugyanúgy kezeltem elő. A koncentrációk arányosak az időegységre jutó beütésszámmal 

(I), ez alapján a következő módon számoltam ki az urántartalmat:  

c1

I1
=

c0

I0
       c1 =  (

c0

I0
) · I1 ;         (I =

N

t
) 

Ahol az I1 az ismeretlen minta mérésekor a sztenderd csatornaszám-tartományban (26-

tól 71-ig) az időegységre jutó beütések száma, az I0 pedig az ismert minta mérésekor 

ugyanabban a csatornaszám-tartományban az időegységre jutó beütések száma. 

Továbbá az N a mért beütésszám és a t a mérési idő. 
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Az I = N/t képletet használva, illetve az adatokat behelyettesítve kiszámoltam a 

mintáim uránaktivitás-koncentrációját az alábbi egyenlettel: 

c1  =  (
c0

N0 t0⁄
) ·  (

N1

t1
)   

A t0 az ismert beütésszámú (N0) referencia minta mérési ideje. Míg a t1 az 

ismeretlen koncentrációjú mintám mérési ideje, melynek a beütésszáma ugyanabban a 

csatornaszám-tartományban N1. 

5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK  

5.1 TEREPI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI  

A 5.1. táblázatban foglaltam össze a helyszínen mért pH, vezetőképesség 

(µS/cm), hőmérséklet (°C) és a redoxpotenciál (mV) értékeket, valamint a mintavétel 

módját. 

idő 

2013.03.14 
mintavétel helye mintavétel módja pH vez.kép 

(µS/cm) 

hőm 

(°C) 

redoxpot. 

(mV) 

9:15 Bründl-forrás merítéssel 6,95 884 18,5 99 

10:00 Pünkösdfürdő kút mintavételi csapból 

(1+1perc folyatás) 
7,34 785 24,3 -38 

10:35 Csillaghegy 

(Északi kút) 

csapból gépházban 

(1+1perc folyatás) 
7,19 757 22,2 53 

10:55 Csillaghegy 

(Árpád kút) 

csapból gépházban 

(1+1perc folyatás) 

 

7,4 766 22,3 255 

11:30 Rómaifürdő I.- 

forrás 
bailer segítségével 7,37 796 20,7 230 

11:37 
Rómaifürdő II.- 

forrás 
bailer segítségével 7,22 784 20,8 230 

11:50 Rómaifürdő III.- 

forrás 
bailer segítségével 7,23 771 21,1 171 

11:57 Rómaifürdő IV.- 

forrás 
bailer segítségével 7,2 776 21 220 

12:01 Rómaifürdő V.- 

forrás 
bailer segítségével 7,23 769 21,2 116 

12:10 Rómaifürdő VI.- 

forrás 
bailer segítségével 7,22 770 21,2 183 

12:20 Rómaifürdő VII.- 

forrás 
bailer segítségével 7,25 770 21,1 90 

13:20 Óbudai Árpád-

forrás 

tárolómedencéből 

merítéssel + bailer 
7,21 720 17,8  -47 

5.1. táblázat: A helyszínen mért adatok 2013.03.14-én 
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A vizek pH értéke 6,95 - 7,4 tartományban mozognak, a minimumot a Bründl-

forrásnál mértem, a maximumot a Csillaghegy Árpád kútjánál. Kémhatásuk közel 

semlegesnek mondható. Továbbá két helyen mértem negatív redoxpotenciált, a 

Pünkösdfürdő-kútnál (-38 mV) és az Óbudai Árpád-forrásnál (-47 mV). Tehát e két 

területen reduktívabb közegről beszélhetünk. A többi terület 53-255 mV közötti értéket 

mutat (oxidatív közeg).  

A helyszíneken mért vizek hőmérséklet értéke a 17,8 – 24,3 °C közé esnek, ami 

igazolja, hogy a langyos kategóriába tartoznak. Juhász J. (2002) a felszín alatti vizek 

hőmérséklet osztályozása szerint, a langyos víz kategória 18-25 °C közötti értékekre 

mondható. A minimumot az Óbudai Árpád-forrásnál mértem (17,8 °C). A második 

legalacsonyabb hőmérsékletű víz a Bründl-forrás (18,5°C). A többi vízmintánál már 20 

°C feletti értékeket kaptam. A Rómaifürdő forrásainak hőmérséklete szinte teljesen 

azonosak. A 5.1. ábrán szemléltetem a hőmérsékleti értékeket. 

 

5.1. ábra: A források és kutak hőmérséklete (°C) 

Minden oldat vezetőképessége hőmérsékletfüggő. Ez azt jelenti, hogy egy 

vezetőképesség értéknek csak akkor van információtartalma, ha a vonatkoztatási hőfok 

is megadásra kerül. Az általam használt vonatkoztatási hőfok a 25 °C. A mért fajlagos 

vezetőképesség adataim közül a Bründl-forrás (884 µS/cm) mutatja a legnagyobb 

értéket. Az Óbudai Árpád-forrás pedig a legalacsonyabb értéket (720 µS/cm) mutatja. A 

többi pontban közel azonos eredményeket kaptam (766-796 µS/cm). 
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A mért fajlagos vezetőképesség adatokat felhasználtam az összes oldott 

szilárdanyag tartalom kiszámolásához, melyet oszlopdiagramon ábrázoltam (5.2. ábra). 

A számoláshoz az általános összefüggést alkalmaztam: 

TDS = A · EC   (FREEZE R. - CHERRY J. A. 1979) 

Ahol  TDS (total dissolved solids): az összes oldott anyagtartalom [mg/l], 

A: a területtől függő konstans (0,75), 

EC: fajlagos elektromos vezetőképesség [µS/cm]. 

 

5.2. ábra: A vizek összes oldott anyag tartalma (mg/l) 

Ahogyan az várható volt, az összes oldott szilárdanyag tartalom tekintetében is 

közel azonos értékeket kaptam a vizsgált források és kutak esetében (5.2. ábra). A 

legmagasabb eredményt itt is a Bründl- forrás mutatja (663 mg/l). A legalacsonyabb 

értéket pedig az Óbudai Árpás-forrás (540 mg/l).  

5.2 LABORBAN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 

5.2.1 Vízkémia-mérés eredményei 

 Mind a 12 mintavételi helyről begyűjtött vízmintának megmértem a  Ca2+, Mg2+, 

K+, Na+, HCO3-, Cl-, SO4
2-, NO3

- és H2SiO3
2- iontartalmát. A vízkémiai mérések 

eredményeit a 5.2. táblázat tartalmazza: 
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mintavétel  

helye 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

K+  

(mg/l) 

Na+ 

(mg/l) 

HCO3-

(mg/l) 

Cl-  

(mg/l) 

SO4
2- 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

H2SiO3 

(mg/l) 

Bründl-forrás 112 42 3,73 16,6 448,9 18 122 0,2 18,2 

Pünkösdfürdő kút 103,8 39,8 2,65 11,6 454,8 8,3 66 0 18 

Csillaghegy (É. kút) 96,6 43,1 2,35 10,3 443 7,4 72 0 16 

Csillaghegy (Á. kút) 95,6 43,7 2,34 10,1 443 7,6 71 0,2 17,8 

Rómaifürdő I.- forrás 97,5 44,2 2,43 10,8 451,9 8,1 68 0 15,2 

Rómaifürdő II.- forrás 97,5 43,7 2,37 10,4 448,9 7,7 70 0 15,6 

Rómaifürdő III.- forrás 98,4 43,7 2,37 10,7 448,9 7,6 73 0 15,6 

Rómaifürdő IV.- forrás 96,6 44,2 2,37 10,6 448,9 7,8 73 0 15,6 

Rómaifürdő V.- forrás 96,6 43,7 2,33 10,5 451,9 7,7 68 0 15,7 

Rómaifürdő VI.- forrás 95,6 44,8 2,37 10,4 448,9 7,6 71 0 15,7 

Rómaifürdő VII.- forrás 97,5 43,7 2,35 10,4 451,9 7,6 68 0 16,5 

Óbudai Árpád-forrás 90,2 39,8 2,29 10,8 422,1 10,6 53 0 16,6 

5.2. táblázat: A laborban megmért ionok összesítő táblázata 

 

A legnagyobb értékeket mindegyik vízminta esetében a hidrogén-karbonát 

tartalom mutatja (422,1 - 454,8 mg/l), azok közül is a legmagasabb a Pünkösdfürdő kúté 

(454,8 mg/l). Második legmagasabb koncentrációban a kalcium fordul elő a 

vízmintákban, a legnagyobb értéket a Bründl-forrás mutatja (112 mg/l). A többi ion 

tartalma az említetteknél lényegesen kisebb, 44,8 - 2,29 mg/l intervallumban mozognak. 

Továbbá a Csillaghegyi kutak és a Rómaifürdő források között az ionokban minimális 

különbség figyelhető meg. 

A nitrát minden mintavételi pontban csak nyomnyi mennyiségben, azaz kisebb, 

mint 0,2 mg/l koncentrációban található meg. Így a továbbiakban nem foglalkozom a 

nitráttartalommal.  

Az értékeket kördiagramokon (5.3a és 5.3b ábra) és egy Piper diagramon (5.4. 

ábra) is bemutatom. A koncentrációkat átszámoltam az oldatokban lévő ionarányokat 

jobban szemléltető egyenérték koncentrációra (meq/l) úgy, hogy leosztottam őket a 

moltömeggel és megszoroztam a töltéssel (MÁDLNÉ SZŐNYI et. al 2013). A 

kördiagramokon százalékosan ábrázoltam ezeket az értékeket (5.3. ábra). A körcikkek 

az ionok egyenérték százalékát (meg/l%) fejezik ki. A kör bal felén az anionok, jobb 

felén a kationok szerepelnek. 
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5.3.a ábra: A vizekben mért ionok egyenérték százaléka 

 

 

 

 

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Csillaghegyi 

Árpád-forrás

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő I.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő II.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő III.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő IV.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő V.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő VI.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
1%

SO4--
8%

Rómaifürdő VII.

Ca++ 
27%

Mg++ 
20%

K+ 
0%

Na+ 
3%

HCO3-
41%

Cl-
2%

SO4--
7%

Óbudai Árpád-forrás



48 

 

   

5.3.b ábra: A vizekben mért ionok egyenérték százaléka 

A kördiagramokon is jól látszik, hogy a vizekben megtalálható anionok közül a 

HCO3- a domináns, a kationok közül pedig a Ca2+. 

A Piper- diagramon a rombusz alakú rész a kationok és anionok meq/l%-ban 

kifejezett mennyiségét összegzi (5.4. ábra). Minden egyes vízmintát egy-egy 

szimbólumként ábrázoltam. 

 A Piper-diagram hátránya, hogy a normalizálás következtében nem mutatja az 

egyes vízmintákban oldott ionok koncentrációját. 

 

5.4. ábra: A mintáim Piper-diagramja (barna vonal a két háromszögben lévő azonos szimbólum 

rávetülését szemlélteti a rombusz alakú diagramba) 
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A kördiagramokon és a Piper-diagramon is jól látható, hogy az általam vizsgált 

észak-budai térségben lévő langyos források és kutak kémiai jellegét tekintve 

gyakorlatilag hasonló összetételűek. Tehát több paraméter hatásának együttes 

figyelembe vétele mellett gyakorlatilag nem érzékelhetünk különbségeket a mintavételi 

pontok között. Ugyanakkor a Bründl-forrás szulfát-tartalma (122 mg/l) relatíve 

kiemelkedő a többi mintáéhoz képest, valamint több ionja esetében is a legmagasabb 

értékeket képviseli (Ca2+, K+, Na+, Cl-, SO4
2-) (5.2. táblázat).  

5.2.2 Radon mérési eredmények 

A vízmintáimra vonatkozó radon-adatokat a 5.3. táblázatban foglaltam össze. A 

táblázatban a kapott radonkoncentráció mellett feltűntettem a mintavétel módját és 

idejét, valamint a mérés idejét is. Az idők feljegyzése fontos, mert a számolásnál vissza 

kell számolni a laborban mért radon-koncentrációból, hogy megkapjam a vízminták 

tényleges radon-koncentrációját.  

mintavételi hely 

neve 

 
mintavétel 

módja * 

mintavétel ideje mérés ideje 
radon 

koncentráció 

(Bq/l) 

radon 

koncentráció 

hibája (Bq/l) 

2013. 2013. 

nap          óra  nap óra 

Bründl-forrás A1 14. márc 9:15 14. márc 18:06 10,6 1,8 

Pünkösdfürdő 

kút 

A2 14. márc 10:00 14. márc 19:42 8,3 1,7 

Csillaghegy 

(Északi kút) 

A2 14. márc 10:35 14. márc 21:34 3,2 1,3 

Csillaghegy 

(Árpád kút) 

A2 14. márc 10:57 16. márc 14:00 7,1 2,6 

Rómaifürdő I.- 

forrás 

A3 14. márc 11:30 18. márc 15:18 22,1 3,7 

Rómaifürdő II.- 

forrás 

A3 14. márc 11:37 18. márc 19:45 24,2 3,8 

Rómaifürdő III.- 

forrás 

A3 14. márc 11:50 18. márc 19:18 37,8 4,6 

Rómaifürdő IV.- 

forrás 

A3 14. márc 11:57 18. márc 20:04 102 7,8 

Rómaifürdő V.- 

forrás 

A3 14. márc 12:01 18. márc 20:30 176 10,9 

Rómaifürdő VI.- 

forrás 

A3 14. márc 12:10 18. márc 20:55 30,7 4,2 

Rómaifürdő VII.- 

forrás 

A3 14. márc 12:20 18. márc 21:24 43,9 5 

Óbudai Árpád-

forrás 

A3 14. márc 13:20 18. márc 23:27 9,2 2,8 

5.3. táblázat: Vízminták 222Rn koncentrációi (Bq/l) és a mérési adatok (A: helyszínen 

küvettába, 1: fecskendőbe közvetlenül víz alól, 2: fecskendőbe mintavételi csapból (a 

kifolyatás idejét le kell írni), 3: tárolóeszközbe onnan fecskendőbe) 
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A kapott radonkoncentrációkat oszlopdiagramon is ábrázoltam (5.5. ábra), ahol 

jól leolvasható, hogy a Rómaifürdő forrásainak radon tartalma magasabbak, mint a 

többi mintavételi helyről gyűjtött vízmintákéi. Értékük meghaladja a 20 Bq/l-t. Továbbá 

ezek közül is kiemelkedő értéket mutat a IV.-es (102 Bq/l) és az V.-ös (176 Bq/l) forrás. 

A többi kútban és forrásban a radon koncentráció csak 10 Bq/l alatti (6.4 ábra). 

 

5.5. ábra: A források és kutak vizében mért radonkoncentráció Bq/l-ben 

 

5.2.3 Urántartalom mérési eredmények 

A mintáim és a referencia korong Si-félvezető alfa-detektorral mért spektrumai 

az alábbi 5.6. ábrán láthatóak: 

 

5.6 ábra: A mintáimban kevertetett korongok és a referencia korong (ako2) urán spektruma 
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A mérési adatokat és a kiszámolt uránkoncentrációkat pedig az 5.4. táblázat foglalja 

össze: 

mintavételi 
korong  t=mérési idő N=beütésszám c=uránkoncentráció Hiba (+/-) 

hely 

kódja (s)   (mBq/l) (mBq/l) 

 
ako2_ref 83280 3575 3894 65 

Bründl-forrás 
BR_W 50578 22 39 8 

Pünkösdfürdő kút 
PF_W 86400 25 26 5 

Csillaghegy 

(Északi kút) CsÉ_W 86400 23 24 5 

Csillaghegy (Árpád 

kút) CSA_W 43200 18 38 9 

Rómaifürdő I.- 

forrás RI_W 86400 31 33 6 

Rómaifürdő I.- 

forrás RIV_W 41563 27 59 11 

Rómaifürdő I.- 

forrás RV_W 86400 45 47 7 

Rómaifürdő I.- 

forrás RVII_W 43200 24 50 10 

Óbudai Árpád-

forrás ÓA_W 86400 45 47 7 

5.4. táblázat: A mintáim urántartalma egyéb mérési adatokkal feltüntetve 

A mérési eredményekről elmondható, hogy a mintáim urántartalma alacsony 

(5.7. ábra). A relatíve magasabb értékeket az Óbudai Árpád-forrásnál (47 mBq/l) és a 

Rómaifürdő forrásoknál (33-59 mBq/l) kaptam. A maximumot a Római-fürdő IV.- nál 

mértem (59 mBq/l), a minimumot a Csillaghegyi Északi kútnál (24 mBq/l).  

 

5.7. ábra: A források urántartalma  
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6. DISZKUSSZIÓ, ÉRTELMEZÉS  

 

A mérések kiértékelését és az archív adatok feldolgozását követően elvégeztem az 

összegyűjtött és mért adatok összevetését. A diszkusszióban az alábbi kérdésekre 

kerestem választ:  

1.  Az észak-budai langyos források fizikai (hőmérséklet, TDS) és 

kémiai (vízkémia komponensek) tulajdonságai alapján mennyire 

különülnek el egymástól? Az idő során mennyiben változott meg 

ezek értéke? 

2. A kimutatott radontartalom alapján mennyire különülnek el 

egymástól az egyes területek? Változott-e az értéke az idő során? 

3. A vizsgált területen kimutatott urántartalmak hogyan viszonyulnak 

egymáshoz képest? 

4. Az észak-budai langyos források radioaktivitásának összefogó leírása 

a radon és urántartalom értékek összevetésével 

 

1. a) hőmérséklet 

A vizsgált források és kutak vizének hőmérséklet adatai a 17,8 - 25 °C 

intervallumban mozognak. Fontos megemlíteni, hogy a források fakadási körülményei 

és a kutak mélysége, üzemeltetése is befolyásolhatja a vizek mért hőmérsékletét. Az öt 

vizsgált terület közül a Bründl-forrás és az Óbudai Árpád-forrás esetében a források az 

egykori feltörési helyeken találhatóak. A Bründl– forrás egy mesterséges csatornán 

keresztül torkollik az árokba, ahol mintázható, mérhető. Az Óbudai Árpád-forrás eredeti 

forrástermébe nem tudtunk bejutni s mintavétel során, ezért az onnan kifolyó víz 

tárolómedencéjét mintáztuk meg. Ez egy nagy szabad vízfelület. Az irodalmakban 

szereplő források és kutak hőmérsékleti adatait is megvizsgálva, a vizsgált öt helyszín 

közül a fentebb említett két forrás mutatja a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket. A 

Bründl-forrás 18,00-18,3 °C között mozog, az Óbudai Árpád-forrás pedig 18,5-20,0 °C 

közötti. A forrásokban felszínre lépő vizek valószínű sekély behatolási mélységgel, 

kevés időt töltöttek a felszín alatt, de a mesterséges körülmények miatt (csatorna 

kivezetés, nyílt vízfelület) a helyszínen mért hőmérsékleti értékek is valószínű 

alacsonyabbak. 

Majd e forrásokat követi a közel azonos értékeket mutató Rómaifürdő forrásai, 

20,0-23,0 °C közötti hőmérsékletekkel, a Csillaghegy Árpád II-forrása és a mesterséges 
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Északi kútja 20,0-23,5 °C- kal. A Pünkösdfürdő kútja mutatja a legnagyobb 

hőmérsékleti értékeket (23,0-25,0 °C), mely 1934-ben fúrt, 556 m mélyből karsztvízet 

szolgáltató mélyfúrású kút.  

A mért értékeimnél is ezt a tendenciát kaptam. A minimumot az Óbudai-Árpád 

forrás pangó vizes tárolómedencéjében mértem (17,8°C). Ami azzal magyarázható, 

hogy a pangó vizet tartalmazó tárolómedencéből történt a mintavétel, mely érintkezett a 

kültéri hidegebb levegővel. Majd a Bründl-forrás követi 18,5 °C-kal. Aztán a 

Rómaifürdő forrásainál 20,7-21,1 °C –ot, a Csillaghegyen 22,2-22,3 °C-ot és a 

Pünkösdfürdőben pedig 24,3 °C –ot kaptam.  A fentebb említett források hőmérsékleti 

értékei alapján elmondható, hogy a langyos víz kategóriába sorolhatóak, mely a Juhász 

J. 2002-es könyvében szereplő osztályozás szerint a 18-25 °C közötti értékekre 

vonatozik. Valamint a vizek hőmérséklete állandónak mondható.  

b) kémiai összetétel  

A kémiai összetétel tekintetében a langyos források és kutak vize kevesebb, mint 

1000 mg/l összes oldott anyagtartalommal jellemezhetőek. A legnagyobb oldott 

ionkoncetrációval a Bründl-forrás (663 mg/l) rendelkezik. A többi víz TDS adati közel 

azonos értékeket mutatnak, 540-597 mg/l tartományban mozognak. Továbbá a 

kémhatásukról elmondható, hogy közel semlegesek, 6,95-7,4 tartományban mozognak.  

Az alábbi kördiagramokkal (6.1. ábra) szemléltetni próbáltam, hogy az elmúlt 

időszakban a Pünkösdfürdő kút, a Csillaghegyi Árpád-forrása és az Óbudai Árpád 

forrás kémiai összetétele mennyiben változhatott. A Rómaifürdő-forrást nem 

ábrázoltam, mert nem egyértelmű SCHULHOF Ö. (1957) művében, hogy mely forrást 

vizsgálták. A Bründl-forrásról nem találtam vízkémiai adatelemzést a fellelt 

irodalmakban. A körcikkek az ionok egyenérték százalékát (meq/l%) fejezik ki (6.1. 

ábra). A kör bal felén az anionok, jobb felén a kationok szerepelnek.  
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Pünkösdfürdő kút Csillaghegy (Árpád kút) Óbudai Árpád-forrás 

   

   

   

6.1 ábra: A Pünkösdfürdő kút, a Csillaghegyi Árpád-forrása és az Óbudai-Árpád forrás kémiai 

összetétele (meq/l%) (SCHULOF Ö. 1957; BGyH Zrt. 2008; KIS-CSITÁRI T. 2010; saját 

eredmények) 
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A kördiagramokon nagyon jól látszik, hogy a vizek kémiai összetételében 1957 

óta jelentős változás nem történt. Időben és térben is azonos kémiai összetétellel 

rendelkeznek. Ez a vizek közös eredetére utalhat és valószínű, hogy egy nagy 

kiterjedésű, áramlási rendszer megcsapolódási területei. Mindegyik kútnál és forrásnál a 

legnagyobb koncentrációban a HCO3- anion fordul elő (422,1-515,00 mg/l között), 

melyet a Ca2+ kation követ (79,00-120,00 mg/l között). Ezek tipikus karsztvizekre 

jellemző komponensek. A karbonátos kőzetek (dolomit, mészkő) oldódásából 

származnak, illetve a hidrogénkarbonát az atmoszféra és a talaj széndioxidjából is. 

Tehát a vizsgált források és kutak vize vegyi összetétel alapján az egyszerű termális 

vizek közé tartoznak (SCHULHOF Ö. 1957), amelyek meszes karbonátos kőzetek 

oldása miatt alapvetően kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegűek.  

 

2. A vizsgált források és kutak radontartalmának adatai közül mind Kis-Csitári 

T. 2010-es (2-250 Bq/l) és mind az általam mért eredményeknél (3,2-176 Bq/l) a 

Rómaifürdő forrásainak radon adatai emelkednek ki. Az alábbi diagramon (6.2. ábra) 

összehasonlításként ábrázoltam a két mérési sorozatot: 

 

6.2 ábra: Kis-Csitári T. (2010) és saját radontartalom eredmények összehasonlítása 

A Rómaifürdő radonkoncentráció értékei 17,89-250,11 Bq/l intervallumban 

mozognak (a két szélsőérték Kis-Csitári T. 2010-es radon értéke). Továbbá ezek közül 

is kiemelkedő értéket mutat az V. forrás (176 Bq/l 2013-ban, és 250 Bq/l 2010-ben). A 

kiugró értékek nagyvalószínűséggel helyi radonforrást, azaz 226Ra dúsulást jeleznek. A 
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többi helyszínen mért koncentrációk 2,06-9,15 Bq/l intervallumban mozognak, nem érik 

el a 10 Bq/l-t. A legalacsonyabb értékeket a Csillaghegyi forrás és kút mutatja (2 -7,1 

Bq/l). 

Az ábrán jól látható, hogy a 2010-ben és 2013-ban elvégzett mérések közel 

azonos értékeket mutatnak. Három mérési pont (Rómaifürdő V. -VI.- és VII.- forrás) 

kivételével az én 2013-as eredményeim kicsivel magasabb értéket mutatnak. Azonban 

figyelembe kell venni a mérések bizonytalanságát is. Ezeket figyelembe véve, csak a 

legnagyobb radontartalmú V.-ös forrás mutat megalapozott különbséget. Továbbá a 

radontartalom időfüggését befolyásolhatja a mérés időpontja is. KIS-CSITÁRI T. 2010 

őszén mért (november), jelen eredmények mintázása pedig 2013 tavaszán (március) 

történt.  

 

3. Az öt helyszínen mért urántartalom értékek kicsinek mondhatóak (24-59 

mBq/l). A relatíve nagyobb értékeket a délebbre helyezkedő Római-fürdő forrás (33-59 

mBq/l), valamint az Óbudai Árpád-forrás (47 mBq/l) mutatta. A Bründl-forrásnak, a 

Pünkösdfürdő kútjának és a Csillaghegyi strandfürdő kútjainak urántartalma 24-39 mB/l 

közötti értékeket mutatnak. ERŐSS A. és munkatársai 2012-es kutatómunkájukban a 

József-hegyi forráscsoportba tartozó Lukács-fürdő langyos forrásainak vizében (Római-

forrás, Boltív-forrás, Török-forrás) 58 - 83 mBq/l közötti urántartalmakat mért, melyek 

alsó határa megegyezik a Római-fürdőben mért legnagyobb értékkel.  

Az alábbi diagramon a vizek urántartalmát ábrázoltam a hőmérséklet függvényében.  

 

6.3 Urántartalom (mBq/l) a hőmérséklet függvényében 
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A diagramon jól látszik, hogy a hőmérséklet növekedésével csökken az 

urántartalom (59-24 mBq/l). A radontartalomnak ezzel ellentétben nem tapasztaltunk 

ilyen tendenciaszerű hőmérséklet-függését. A mérési eredményeim igazolják, hogy a 

melegebb és magasabb oldott anyagtartalmú vizekben, melyek hosszabb időt töltöttek a 

felszín alatt és ezért egyre reduktívabb körülményekkel jellemezhetőek, azaz ahol a 

238U/234U nem mobilis, kisebb az urántartalom. 

 

4. A vizsgált vizeket nem tekintjük radioaktív ásványvizeknek, mivel radon 

aktivitásuk nem lépi túl a 370 Bq/l (BARÓTFI I. 2000) értéket. Valamint ha a WHO 

(World Health Organization) 500 mBq/l-es alfabomlásra vonatkozó határértéket 

(TURHAN S. et. al. 2013) vesszük figyelembe, a vízminták urántartalma nem lépi át a 

WHO ajánlását. 

Az archív adatokból kiolvasott és a saját kutatómunkám során kapott 222Rn és 

238U/234U tartalomra vonatkozó adatokat összevetve elmondható, hogy a Rómaifürdő-

forrásainak vize mutatja a legnagyobb radioaktivitást, és némely esetben a 

hőmérséklettől függetlenül anomálisan magas radontartalmak (176 Bq/l; 250,11 Bq/l) 

jellemzők. A kiugró értékek nagyvalószínűséggel helyi radonforrást, azaz 226Ra dúsulást 

jeleznek, mely további rádiumtartalom kutatásra adnak lehetőséget. 

Az Óbudai Árpád-forrás urántartalma (47 mBq/l) is relatíve magasnak mondható 

a többi forráséhoz képest (kivéve a Római-forrásokéhoz), azonban 222Rn tartalmára igen 

alacsony értéket kaptam (9,2 Bq/l). Utóbbit azzal tudom magyarázni, hogy én a pangó 

vizes tárolómedencéből vettem a vízmintát, ahonnan a radon atomok kiszökhettek a 

szabad levegőbe. Így további radontartalom vizsgálatokat javaslok az Óbudai Árpád 

forrás feltörési helyén is. 

Összességében elmondható, hogy a Rómaifürdő forrásainak radionuklid tartalma 

magasabb, mint a többi forrásé. Így feltételezem, hogy a Rómaifürdő vizében található 

radioaktivitás eredete különbözik a többi északi langyos forrásétól. 

 

 

 

 



58 

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS  

Szakdolgozatom céljaként az észak-budai langyos források kémiai tulajdonság 

és radioaktivitás szempontjából történő felmérését és jellemzését tűztem ki. Munkám 

során a Budai Termálkarszt legészakabbi területén fakadó 12 forráshoz (illetve kúthoz) 

látogattam el, melynek vizein saját - vízkémiai, radon és urántartalom – méréseket 

végeztem. Valamint az irodalmakból összegyűjtöttem a forrásvizek kémiai 

tulajdonságaira és radontartalmára vonatkozó adatokat, rendszereztem és összevetettem 

a saját mérési eredményeimmel. Ezen vizek egyes radionuklid-tartalma még nem ismert 

jól a szakirodalmakból, így rádium- és urántartalomra vonatkozó adatokat nem találtam. 

Uránméréseim az első mért eredmények erről a területről. 

Az északi langyos források lokális/intermedier áramlási rendszerből 

magcsapolódó vizek, melyekre a kisebb oldott anyag tartalom (537-689 mg/l), a stabil 

közel semleges pH (6,95-7,4), a többnyire pozitív redoxpotenciál és az alacsonyabb 

hőmérséklet (17,8-24,3 °C) jellemző. A felsőtriász karbonátos kőzetek oldása miatt, 

alapvetően a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű egyszerű termális vizek 

közé sorolhatóak. 

A források és kutak radontartalma a Római-fürdő kivételével (22,1-176 Bq/l) 

alacsonynak mondható, 3,2-10 Bq/l tartományban mozog. Valamint urántartalmuk (24-

59 mBq/l) sem kimagasló. A mérési eredmények alapján a hőmérséklet növekedésével 

csökkenő urántartalom tendencia figyelhető meg, mely igazolja, hogy a melegebb és 

magasabb oldott anyagtartalmú vizekben, ahol inkább reduktívabb körülmények 

vannak, az 238U/234U nem mobilis. 

A vizsgált vízminták közül a Rómaifürdő forrásainak radon, illetve urán adatai 

emelkedtek ki. Feltételezhetően a Rómaifürdő forrásvizeiben lévő 222Rn eredete 

különbözik a többi északi langyos forrásétól, azaz helyi 226Ra dúsulás lehetséges. 

Az adatok időbeli változását megvizsgálva, elmondható, hogy a vizek aktivitása 

időben állandónak mondhatóak. Valamint a vizek kémiai összetételében sincs jelentős 

változás, időben és térben is azonos kémiai összetétellel rendelkeznek. Ami a vizek 

közös eredetére utalhat és valószínű, hogy egy nagy kiterjedésű, áramlási rendszer 

megcsapolódási területei. 
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