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Összefoglalás 
 
 

Dolgozatomban a budapesti termálfürdők közül néhány vizének radontartalmát 
határoztam meg folyadékszcintillációs módszerrel. Megvizsgáltam a Gellért-fürdő, 
Gellért-alagút, Rudas-fürdő, Rác-fürdő a Lukács-fürdő forrásait, kutjait és más 
felszín alatti vizeit. Emellett a vízzel teli Molnár János-barlang és a felette 
elhelyezkedő Szemlő-hegyi-barlang vizeit is megvizsgáltam.  

 
Meghatároztam a Rudas-fürdő ivócsarnokának három kútjának vize 

radontartalmának időfüggését 5 hónapon keresztül, és megállapítottam, hogy ezek 
nem függenek az időtől, és így a meteorológiai viszonyoktól. Az Attila-forrás 
radontartalma a legnagyobb, ami 406±17 Bq/l. Ez a leginkább fogyasztott víz az 
ivócsarnokban.  

 
Megvizsgáltam a szisztematikus hibák lehetőségeit ellenőrző mérésekkel.  
 
Meghatároztam a Gellért-fürdő és a mellette induló mesterséges alagút kútjaiban 

és forrásaiban a radonkoncentrációt. Ezen területen a radontartalom a déli részen 100 
Bq/l alatti az északi részen 100 Bq/l-nél kicsivel nagyobb átlagosan. Az Ősforrás 
radontartalma a legkisebb, és ezt a Dunával való kapcsolattal magyaráztam.  

 
A Lukács-fürdőben a Római-forrás raontartalma emelkedett ki az átlagból, ami 

15-20 Bq/l radontartalmat jelent ezen a területen. Az ezzel összeköttetésben lévő 
Molnár János-barlang vizei között 6 pontot vizsgáltam meg, és a két hidegebb víz 
radontartalma kiugróan alacsonynak mutatkozott. A Molnár János-barlang felett 
elhelyezkedő Szemlő-hegyi-barlang vizeinek radontartalma igen csekély, általában 
10 Bq/l alatti. Ebből arra következtettem, hogy a Molnár János-barlang 
radontartalmát nem a felülről leáramló vizek segítségével kapja, hanem a felfelé 
áramló vizekből.  
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1. Bevezetés 
 

 

A Föld kialakulásától kezdve érik radioaktív sugárzások a környezetet és az 

embert. A radioaktivitásról állandóan hallunk, a következő fogalmak említésével: 

atomerőművek, sugárfertőzések, sugárkezelések, radioaktív hulladékok, stb. Erről a 

témáról részletesebben középiskolában tanulunk, de talán fontos lenne már az 

általános iskolában a legalapvetőbb kérdések és fogalmak tisztázása.  

A radioaktív sugárzás életünk része, ami mindig jelen van a 

környezetünkben. Megtalálható a kozmikus sugárzásban, a levegőben, a talajban és a 

vízben is. A radioaktív atomok bekerülnek a táplálékláncba, s így az élő szervezetbe 

is beépülhetnek, ahol a radon és leányelemeik okozzák egészségkárosodás 

legnagyobb rézét, például növeli a rákos megbetegedések lehetőségét. 

Az 1880-as években ismerték fel, hogy a radonkoncentráció zárt térben 

feldúsul. Ezt igazolják a nemzetközi és hazai mérések eredményei. Mivel a radon 

nemcsak belégzéskor, hanem vízben oldott állapotban is bejuthat szervezetünkbe, 

ezért tartottuk fontosnak a radonkoncentráció mérését a forrásvizekben és a 

gyógyfürdőkben. Több évszázada ismert a gyógyvizek gyógyító hatása. Ezen 

termálövek radontartalma a legtöbb esetben magas, az így azt mondhatjuk, hogy a 

radonnak nemcsak káros, hanem kis dózis esetén valószínűsíthetően gyógyító hatása 

is van. A radonfürdők alkalmasak a szív és érrendszeri, a bőr-, illetve idegrendszeri 

megbetegedések kezelésére és gyógyítására. Az emésztési problémákkal küszködők 

gyógyítására radontartalmú források vizét használják.  

Hazánkban több laboratórium munkatársai (OSSKI, Atomki, Lauder 

Laboratórium) a lakások és a beltéri levegők radonkoncentrációját vizsgálták, s csak 

kisebb hangsúlyt fordítottak a források és ivóvizek radontartalmának mérésére. 

Jelen szakdolgozatban a budapesti termálfürdők vizeinek 

radonkoncentrációját vizsgáltuk. A Rudas-fürdő, a Gellért-fürdő, a Rácz-fürdő, a 

Lukács-fürdő a Molnár János-barlang és a Szemlő-hegyi-barlang vízmintáinak 

radonkoncentráció-tartalmát határoztuk meg folyadékszcintillációs módszerrel. A 

mintavételek közvetlen és közvetett módon történtek, s az ELTE Atomfizikai 
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Tanszékének Radon-barlangjában végeztük a méréseket, illetve az eredmények 

kiértékelését. Ezután megismerve az egyes fürdők vizét adó forrásokban, kutakban és 

más felszín alatti vizekben lévő radonkoncentrációk mértékét, az egyes forrás-

csoportokra és a területekre jellemző radonkoncentrációkat állapítottuk meg. 

A mért radonkoncentrációk hidrogeológiai értelmezése egy átfogóbb 

probléma része, amit földtani és hidrológiai mérésekkel egészül ki. De a vizek 

radonkoncentrációja is hozzájárul a kérdés komplex értelmezéséhez.   
 

 

 

2. Radon és az emberi környezet 
 

2.1. Radon a környezetünkben 
 A radon nemesgáz, a 238U izotóp bomlási sorának egyik terméke. A 

periódusos rendszer 86. eleme, színtelen, szagtalan gáz. A természetben előforduló 

izotópjai: 219Rn, 220Rn, 222Rn. A radongáz radioaktív elem, bomlásának felezési ideje 

csak néhány nap, vagyis 3,82 nap, míg leánymagjai (Po, Pb, Bi) csupán néhány órás 

felezési idővel bomlanak tovább. A radon bomlása során alfa-részecskét (hélium-

atommagot) bocsát ki, bomlástermékei között is vannak alfa-sugárzó izotópok, 

például 218Po és 214Po. Az alfa-sugárzás biológiai rendszerekben közvetlenül vagy 

közvetve fejti ki hatását. Ennek következtében a sejtek károsodását eredményezheti, 

melyek anyagcserezavarokat, kromoszóma aberrációt idézhetnek elő. A 

környezetünkben jelenlévő radonkoncentráció annyira csekély, hogy sugárbetegség 

létrejötte nem lehetséges. A radon, illetve bomlástermékei okozzák a lakosságot érő 

természetes eredetű sugárterhelések nagy részét. 

 A 238U mindenütt megtalálható a talajban. A belőle keletkező radon 

eldiffundál a keletkezési helyéről. A talaj pórusaiban mért koncentrációja függ a 

nyomástól, időjárástól és a talaj minőségétől. Minden természetes anyagban 

megtalálható, s könnyen a levegőbe jut. A földkéreg eredetű radioaktív atommagok 

három bomlási sorának mindegyikében képződik radon: 
238U  - … - 226Ra - 222Rn (radon) 
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235U  - … - 223Ra – 219Rn (aktinon) 
232Th - … - 224Ra – 220Rn (toron) 

Míg a radon felezési ideje 3,82 nap, addig a toron felezési ideje csupán 55 

másodperc, így gyorsan elbomlanak, s csak nagyon kis koncentrációban fordulnak 

elő zárt térben Az aktinon felezési ideje már csak 3,9 másodperc, a természetes 

uránban található nagyon csekély koncentrációban.  

A radioaktív sugárzás életünk része, ami szinte mindig, mindenütt jelen van a 

környezetünkben. Megtalálható a kozmikus sugárzásban, a levegőben, a talajban és a 

vízben is mindig vannak radioaktív atommagok. Ezek a radioaktív atommagok 

bekerülhetnek a táplálékláncba, s így már előfordulhatnak az élő szervezetben, az 

emberben.  
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1. ábra A természetes radioaktív bomlási sorok 
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2.2. A környezet radioaktivitása 
 A környezet radioaktivitásának összetevői lehetnek természetes vagy 

mesterséges eredetűek. A mesterséges radioaktív anyagok (radioaktív 

szennyeződések) emberi tevékenység által létrehozott magreakciók révén 

keletkeznek, melyek atomfegyver kísérletek és a csernobili atomerőmű-baleset 

eredményeként jelentek meg, ezek a sugárterhelések kevesebb, mint 1%-át okozzák. 

A természetes radioaktív anyagok forrása lehet kozmikus eredetű, melyet a 

világűrből érkező kozmikus sugárzás és a külső légkör közti magreakciók hoztak 

létre, ilyen a trícium és a radiokarbon.  Azonban a természetes sugárzás nagyobb 

része, a Naprendszer keletkezéséhez kötött szupernova robbanáshoz kötött, 

neutronsugárzás hatására kialakult nuklidoknak tulajdonítható.  

 A lakossági sugárterhelés szempontjából a természetes radionukldok közül a 
238U és a 232Th nuklidok a legjelentősebbek. Az előbbi ábrán is jól látható, hogy a 92-

es rendszámú urán és a 90-es rendszámú tórium bomlása nem ér véget egy lépés 

után, hanem számos alfa- és bétabomló nuklid követi, addig, míg a 82-es rendszámú 

ólom vagy a 83-as rendszámú bizmut stabil izotópját eléri. A lakossági sugárterhelés 

közel 50%-a 238U-ból keletkező 222Rn-tól illetve leányelemeiből származik. A radon 

leányelemei a belső sugárterheléshez járulnak hozzá, megkötődnek az aeroszolok 

felületén, s belégzéssel a légutakba és a tüdőbe kerülnek, ott α-bomlásuk eléri a tüdő 

szöveteit, a leányelemek pedig a tüdő falához kötődnek és α- és β-sugárzásuk a 

lokális környezet szöveteit, míg γ-sugárzásuk az egész testet besugározza. 
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2. ábra A radon keletkezése a 238U bomlási sorából 

 
 

Forrás: Zagyvai Péter, Fehér Ákos: Vele vagy nélküle 
 
 
2.3. A radon eredete 
 A radioaktivitás felfedezése után először Svédországban gyógyítás céljából 

kezdték el vizsgálni a források radioaktivitás tartalmát. A vizsgálatok során kiderült, 

hogy a bányákban a víz és a levegő radont tartalmaz. A 70-es évek végén kezdték 

keresni a tüdőrák és a radon közti összefüggést. Csak hosszú vizsgálódás után 

jutottak arra a következtetésre, hogy a tüdőrákot nem is a radon, hanem 

bomlástermékei okozzák.  

 A 80-as években jöttek rá, hogy a földkéregből származó radon zárt térben 

feldúsul, a kőzetekből könnyen kiszabadul, és keletkezési helyéről eldiffundál a 

talajban, s így megtalálható már a vízben oldva az ivóvízben, illetve az épületek 

levegőjében is.  

 A radon átlagos koncentrációja igen különböző a környezetben. A talajban az 

értéke függ a talaj minőségétől, összetételétől és porozitástól. A felszín alatt kb. 1 
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méterrel, már kBq/m3-es nagyságrendet ér el általában. A radonaktivitás-

koncentrációja a bányákban, alagutakban, fürdőkben nagyobb eltérést mutat a nem 

megfelelő szellőztetés követkéztében. A felszíni vizekben ez az érték sokkal kisebb, 

természetesen attól is függ, hogy mikor és mennyi csapadék került bele, illetve a 

talajvíz mennyire befolyásolja. A radon származhat  

 az épület alatti talajból 

 az épületek építőanyagából 

 külső szellőztetés által a levegőből 

 vízvezetéki vízből 

 földgázból 

 

1. Táblázat   A radon átlagos előfordulásának értékei. 

Radontól eredő átlagos aktivitás-koncentráció 

Előfordulás Koncentráció (kBq/m3) 

Talajban 1 m mélyen 

Szabad levegőben 

Szárazföld felett 

Óceán felett 

Földgázokban 

Vizekben 

Zárt helyiségekben 

Uránbányákban 

Szénbányákban 

Egyéb ércbányákban 

Radonos fürdőkben (légtérben) 

Alagutakban 

5-200 

 

0,002-0,03 

(2-22)10-5 

10-2-54 

10-105 

0,01-1 

10-103 

0,02-0,5 

0,1-103 

0,37-4,44 

0,2-2,22 

Forrás: Fizikai Szemle 1994/6 

 

A radon koncentráció zárt térben feldúsul, de megfelelő szellőztetéssel 

jelentősen visszaszorítható a mennyisége. Veszélyeztetett helyeken fontos, hogy az 

épület alá legyen pincézve, mivel ez jelentősen csökkenti a lakótérbe kerülő 
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radonkoncentráció mennyiségét. A radon az épületeken belül sem egységesen fordul 

elő. A lakáson belül a fürdőszobában a legmagasabb, míg a lakószobák felé 

csökkenő koncentrációban van jelen. Természetesen a radon mennyisége függ a 

szellőztetés mértékétől és a mérés időtartamától is. 

 

 

2.4. Egy nemzetközi radonvizsgálat eredménye 
 Svédországban viszonylag korán, már az 50-60-as években végeztek a 

lakóépületekben radonkoncentráció vizsgálatokat. A vizsgálatok során kiderült, hogy 

a többi országhoz képest, itt nemcsak a bányákban és lakóépületekben, hanem az 

összes épületben nagyobb a levegő radon koncentrációja. Ennek okát a talaj és az 

építőanyagok magas urántartalmára vezették vissza. Az épületeken belül kimutatható 

radon a talajból, építőanyagból vagy esetleg kis mennyiségben csapvízből származik. 

1929-75 között speciális építőanyagot használtak (timföldpala alapú könnyűbetont), 

melynek radon tartalma 2,6 Bq/kg volt. 

 A 80-as években, a lakásokban végzett mérések alapján az átlagos 

radonkoncentráció 50 Bq/m3. A lakások 15%-ában 70 Bq/m3, míg a 3%-ában 200 

Bq/m3 mértek. A magas értékek okát a korszerűsítéssel magyarázzák. Manapság 

egyre korszerűbb szigetelőberendezéseket alkalmaznak a nyílászárókon, melynek 

következtében lecsökken a légcsere, s ez a radon feldúsulásához vezet.  

 A csapvíz radontartalmának mérését is elvégezték, a vízművek illetve a 

magántulajdonú fúrt kutak vizében. A vízműveknél alacsony, 20 Bq/l –t, míg a 

legmagasabb értéket, 1000 Bq/l-nek mérték. A fúrt kutaknál átlagosan 210 Bq/l és 

8860 Bq/l közötti értékeket mértek. A lakosságra számított átlag érték ennek alapján 

38 Bq/l. (Fizikai Szemle 1986. 5. szám) 

 

 

2.5. A magyarországi radonkutatás 
 Magyarországon a lakások radonkoncentrációjának vizsgálatát kezdték meg 

először, a talajvizek, forrásvizek vagy gyógyvizek mérésének vizsgálatával csak 

később kezdtek el foglalkozni. A kutatást az OSSKI (Országos Frederic Joliot-Curie 
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Sugárbiloógiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet) az ATOMKI (Atomkutató 

Intézet) és a RAD Lauder Laboratórium kezdte meg. 

 A Mátraderecskei térségben az egyre jelentősebb gázszivárgások mellett 

megemelkedett a radonkoncentráció szintje is. Egy korábbi mérésből meghatározott 

országos átlagnál jóval nagyobb volt a radon és leányelemeinek koncentrációja a 

lakóépületekben, pincékben és a talajban fúrt lyukakban. Már a gázszivárgást 

megelőzően is többnyire ismertek voltak a térségben található geológiai 

törésvonalak. Nagy valószínűség szerint a gáz itt áramolhatott fel, s magával hozta a 

felszín alatt található kőzetekből a radon atomokat is. A felszínre jövő radon főként 

meteorológiai viszonyok hatására terjed tovább, s kerül be az épületekbe. 

 A radonaktivitás-koncentrációt főleg aktív szenes nyomdetektorral mérték. A 

talajba fúrt lyukakba nyomdetektoros radonmérőket helyeztek el, melynek 

segítségével radon-térképet készítettek. Ezután a vizsgálatban résztvevő lakásokban 

is kirakták a detektorokat, s elkezdték a mérést. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 

radonkoncentráció eloszlás a talajban mért értékekkel megegyezik. A padlószinten 

mérték a legmagasabb radon koncentráció értékeket, és a magassággal drasztikus 

csökkenés volt megfigyelhető. A mérések alátámasztották, hogy a radon a talajból 

származik, így a legmagasabb értékeket a talajfúrásokba, a kutakban és pincékben 

tapasztalták, s innen terjed felfelé az épületekbe, a légkörbe.  

 A radonkoncentrációt a meteorológiai viszonyok jelentősen befolyásolják. 

Zárt lakásokban, szobákban a mennyisége feldúsul, de rendszeres szellőztetéssel 

csökkenthető koncentrációja. Megállapították, hogy télen nagyobb a 

radonkoncentráció, ennek okát a ritkább szellőztetésnek tulajdonították, illetve 

annak, hogy a fűtés következtében lecsökken a nyomás, amely felszivattyúzza a 

levegőt a talajból a radonnal együtt. Amikor kevésbé csapadékos az időjárás akkor is 

magasabb a radonkoncentráció, mivel a felszínen keletkező repedéseken könnyedén 

tud a felszínre jönni.  
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2.6. A radonkoncentráció csökkentése 
 A lakások radontartalmának csökkentése céljából származási helyétől más-

más alkalmazásokat használnak. Sokszor a szellőztető-rendszerek javítása, a 

repedések és nyílások betömése eredménnyel jár. A talajból származó radon ellen 

védelmet nyújt, ha a gázok minden útját elzárják. Első lépésben betömik a 

repedéseket, ezután az épület alatt lecsökkentik a légnyomást. Ha a talaj porózus, az 

épület közelében kutat fúrnak, melyből egy ventilátor kiszívja a levegőt, s így 

csökkenti a levegő nyomását a talaj térfogatában is. Egy ilyen radonkút (mofetta) 

akár több épület védelmét is képes biztosítani.  

 

3. ábra A mofetta  

 
(Forrás: Fizikai Szemle 1993/4) 

 
 A radon származhat az építőanyagból is, napjainkban azonban nem nagyon 

használnak ilyen timföldpala alapú könnyűbeton építőanyagokat. 

Radonveszélyeztetettség szempontjából a talajnak illetve a talajvíznek van kitüntetett 

szerepe. Ezért az építkezés megkezdése előtt a területen különféle talajvizsgálatokat 

végeznek. Ezzel is elősegítik, hogy az újonnan építkezők kellő ismeretekkel 

rendelkezzenek, s lakásukat már minél inkább úgy építsék, hogy az a radonnal 

szemben is ellenálló legyen.  
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2.7.Radon a Rudas-fürdő légterében 
 A 90-es évek elején méréseket végzett a Fővárosi Fürdőigazgatóság a 

Gellérthegy lábánál található Rudas-fürdőben, ami a turisták által is igen kedvelt 

helynek bizonyult. A fürdőben használt természetes források radontartalmát már 

ebben az időben is elég nagynak mérték, a Juventus-forrás 126 Bq/l; az Attila-forrás 

211 Bq/l; a Hungária-forrás 67 Bq/l volt az OSSKI mérése szerint. Megállapították 

azt is, hogy a levegőben lévő radon a vízből diffundál ki. A fürdő különböző pontjain 

(öltöző, nagymedence-kupolacsarnoka, masszás-részleg, kádfürdő) végezték naponta 

többször végezték a méréseket. (Fizikai Szemle) 

 A gyógyfürdőt a Juventus-forrás látja el termálvízzel, melyet különböző 

mértékben hálózati vízzel kevernek, s úgy vezetik a csapokba. A medencéket napi 

rendszerességgel tisztítják, s töltik fel friss vízzel. A szellőztetést különbözőképpen 

tudják csak megoldani, van ahol a tetőn keresztül történik, illetve egyes helyeken 

csak elektromos szellőző-berendezést tudnak használni. A vizsgálatokból kiderül, 

hogy a magas a radonkoncentráció szintje a kupolacsarnok levegőjében, mely az 

állandóan működő vízcsapból diffundálhat be, s a zárt tér hatására feldúsul a radon 

mennyisége. Az is jól látszik, hogy azokon a helyeken (pedikűr-részleg), ahol a 

rendszeres szellőztetés megoldható, csak kis mennyiségű radonkoncentrációt mértek. 

A vizsgálat során az is egyértelművé vált, hogy a radonkoncentráció nagysága függ a 

medence helyétől, a melegvíz-csapok működtetésétől, helyiségek zártságától, és a 

szellőztetés mértékétől.  

 A különböző helyiségekben a radonkoncentráció alapján az itt dolgozók 

sugárterhelése a foglalkozási effektív dózisegyenérték-korlátot (ha egy szövetet 

sugárzás ér, az biológiai hatásában mekkora dózisú besugárzással egyenértékű), ami 

jelenleg 50 mSv/év, sehol nem haladja meg. Kiszámították azt is, hogy aki 

rendszeresen látogat el ide, annak is csupán 4 mSv/év sugárterheléssel kell számolni, 

ami nem éri el a lakosságra érvényes effetívdózisegyenérték-korlátot.  
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3. A Budai-hegység geológiai áttekintése 

 
3.1.A Budai-hegység felépítése és kialakulása 

A hegység a Dunántúli-középhegység része. A Budai-hegység triász 

rétegsorainak legidősebb, feltárásokból ismert tagja a Budaörsi Dolomit és 

Mátyáshegyi Mészkő, melyek azonos kifejlődésűek a területen (Wein 1977). 

A tektonikai mozgások révén ÉNY-DK-i irányban ható nyomás hatására 

széles antiklinális vonulatok keletkeztek; ezzel egyidejűleg feltolódások és vízszintes 

elmozdulások jöttek létre (Fodor et al. 1992). A hegységet alkotó dolomit töredezést 

szenvedett, s így a kialakult töréshálózat jó lehetőséget teremtett a karsztos 

vízáramlásoknak (Wein 1977). A fokozatosan előrenyomuló tengerben lerakodó 

rétegsor konglomerátummal kezdődik, s erre Szépvölgyi Mészkő, végül a Budai 

Márga települ (Wein 1977, Kázmér 1985). A DNy-i területen ezekből a 

képződményekből fejlődik ki a Budai Márga. A mélytengeri Tardi Agyag folyamatos 

átmenettel fejlődik ki a Budai Márgából (Wein 1977), míg a Tardi Agyagból a 

Kiscelli Agyag. A fokozatosan visszahúzódó tenger homokos-agyagos üledékei csak 

a hegység peremi részén találhatók meg.  

Később a Budai-hegység fokozatosan szárazulattá vált. A hegység területén 

erózió történt, s a karbonátos kőzetekből felépülő karsztról a Kiscelli Agyagtakaró 

lepusztult.  A tektonikai mozgások során létrejött törésrendszerekben a le- és 

felszálló vizek találták meg útjukat.  

A DK-i irányból előrenyomuló tenger a Budakeszi-Hűvösvölgy-Rózsadomb 

vonalig öntötte el a területet, s finom homok, agyag, agyagmárga rétegek rakódtak le. 

A Duna bevágódásával párhuzamosan a Budai-hegység szakaszosan emelkedett. Az 

erózióbázison (Duna) kilépő hévforrások pedig édesvízi mészkövet raktak le (Wein 

1977). 
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3.2. A hévizes barlangképződést megelőző és karsztos fázisok 
 A Budai-hegységben öt a hévizes barlangképződést megelőző karsztosodási 

fázist lehet megkülönböztetni (Nádor 1991). A sekélytengeri üledékképződést 

megszakító szárazulati periódusok nyomait először a Dachsteini Mészkőben 

figyelték meg. Ez igazából nem okozott karsztosodást, de láthatóvá váltak az 

algalemezek felcserepesedése, illetve a rétegzés menti vörös agyagos szintek, 

melyekből kiderül, hogy a még nem teljesen szilárd karbonátos mésziszap lerakódása 

folyamán a szárazra kerülve részlegesen kiszáradhatott.  

 A Budai-hegységben a karsztosodást a felszínre került mészköveken és 

dolomitokon láthatjuk. Ezzel egyidejűleg alakultak ki a karsztformák és 

Magyarország legidősebb barlangjai is. 

 A hosszan tartó szárazulati időszakot a sekélytengeri üledékképződés zárta le. 

A Szépvölgyi Mészkőben kitöltött üregek arra utaltak, hogy az üledékképződés 

mellett karsztosodás is történt. Ezek feltehetőleg a karbonátos platform egyes 

részeiben oldódtak ki az ekkor még felszínen lévő karbonátos kőzetekbe beszivárgó 

meteorikus vizek keveredésének korróziója folyamán.  

 A karbonátos kőzeteket fedő rétegek lepusztultak, s rá Hárshegyi Homokkő 

települt. A Kiscelli agyag vastagon befedte a karsztrendszert, és megkezdődött a 

hévizes tevékenység. Első fázisa (Kovács-Müller 1980) a mélyen eltemetett 

karsztban zárt konvekciós áramlással jellemezhető. A csekély mértékű oldódás 

mellett, magas hőmérsékletű ásványegyüttes (kalcit-barit, kovásodás, pirit, limonit) 

alakult ki. A magas hőmérséklet létrejöhetett a betemetődés miatti mélységből, de az 

sem kizárt, hogy a kőzetekből felépülő karsztrendszerben a karsztvízhez vulkáni 

eredetű oldatok is keveredtek (Ajánlás UNESCO Világörökség Listára).  
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3.3. A rózsadomb hidrológiája és hidrogeológiája 
 

3.3.1 Rózsadomb felszín alatti víztípusai 

 A Rózsadomb területén a talajvíz megjelenésére a D-i, Ny-i és K-i peremi 

lejtőkön a Tardi és a Kiscelli Agyag területén számíthatunk. A függőkarsztvíz 

megjelenése tarkaagyag és tűzköves márgarétegek felett valószínű. Pl.: a Látó-hegy, 

a Mátyás-hegy területén. A fő karsztvíztárolóban az áramlási irány K-Ny-i, az északi 

részen a Vörösvári-völgy, déli részen a Lukács és Császár fürdő forrásai felé irányul 

(Ajánlás UNESCO Világörökség Listára). 

 

3.3.2 A karsztos beszivárgás lehetősége 

A Budai Márgával való fedettség és beépítettség miatt a beszivárgás 

nagymértékben lecsökkent. A Rózsadomb fennsíkja (Mátyás-, Szemlő-, Ferenc- és 

József-hegy illetve környékük) nagymértékben utakkal és épületekkel van beépítve, 

ennek köszönhető a beszivárgás visszaszorulása.  

A Rózsadombon a karsztba beszivárgó természetes és antropogén eredetű 

vizek minősége, a barlanghálózatban található csepegővizek vízminőségi és 

bakterológiai vizsgálatok során vált ismertté. A beszivárgó vizek 300 mg/l nitrátot, 1 

mg/l ammóniumot és nitritet, 2000 mg/l kloridot és 500 mg/l szulfát-iont 

tartalmaznak (Takácsné Bolner et al. 1989). A vizsgálatokból kiderült, hogy a 

barlangba jutó beszivárgó vizek 20%-a fertőzött. A beszivárgó vizek a tárolóba is 

bejuthatnak, de csak a József-hegy területén beszivárgó szennyezett vizek 

veszélyeztetik a József-hegyi források vízminőségét.  

 

3.3.3 A források kialakulása 

 Budapest területén a Duna vonalában számos hévforrás tör felszínre. A 

Rózsadombhoz tartozó József-hegy keleti lábánál hideg, langyos és meleg források 

találhatók. Ezek a források nemcsak a hegy lábánál, hanem távolabbi helyeken is 

feltörnek. Például a Fürdő-szigeten, mely a Hajógyári sziget és a pesti part között 

található. Budapest déli részén a Gellét-hegy lábánál is kisebb hozamú hévízforrás 

fakad. A Budai-hegység karsztos kőzetekből álló mélykarsztos talpa keleti irányban a 
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Pesti síkság alá nyúlik. A legmelegebb vizek ennek a felső zónájában, a 

medenceüledékek alatt, a karsztos kőzet törésrendszerén áramlanak fel.  

 A hévforrások melegvíz összetevője főként dolomitból álló, karsztos 

kőzettömeg „mélykarsztjából” feláramló vizekből származik. A forrásvizek 

keverednek a József-hegyen, a Rózsadombon, illetve a Budai-hegység 

karsztfelszínén is beszivárgó és leszálló hideg vizekkel. A Rózsadomb csak vízgyűjtő 

területe a forrásoknak.  

 A forrásszintek alatt a felszínről a mélykarsztba beszivárgó víz a függőleges 

törésrendszereken jut le. Nagyobb mélységben a földi hőáram felmelegíti ezeket a 

vizeket, melynek következtében a térfogatuk megnő. A törésrendszerben kialakuló 

karsztvízdomborzat változó hidrodinamikus nyomása és hőtágulása segíti elő, hogy a 

melegvizek a felszínre juthassanak. (Alföldi et al. 1979) 

  

 

3.4. Vízmozgások 
 A termális vízáramlás akkor jött létre, amikor a hegység emelkedésével 

párhuzamosan a Kiscelli Agyag lepusztult a karbonátos kőzetekből felépülő 

karsztrendszerről. Ezzel párhuzamosan kezdődött az Alföld medencéjének süllyedése 

is. A terület megnövekedett geotermikus gradiense következtében a nyílt 

karszterületen beszivárgó és mélybe jutó vizek a medenceüledékek alá áramolva 

felmelegedtek. (Kisházy-Vendel 1964, Liebe-Lorberer 1978).  

 Az erózióbázison kilépő hideg karsztforrások vize keveredett a medence felől 

áramló meleg vizekkel, s kevert vizű langyos és meleg források jöttek létre.  

 Ma az egyik legáltalánosabb barlangképződési modell szerint (Müller-

Sárváry 1977, Kovács-Müller 1980) a budai-hegység hévizes üregei a leszálló hideg 

és a felszálló termálvizek keveredési zónájában oldódtak ki korrózió hatására.  

 A legújabb vizsgálatokból viszont az derül ki, (Ford-Takácsné Bolner 1991) 

hogy a hévizes barlangok kioldásában és ásványainak kiválásában a felszíni eredetű 

karsztvizeknek csak kis szerepe volt, s kialakulásukért főleg a mélységi eredetű 

termálvizek a felelősek. 
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 A barlangok fejlődésmenetét elég nehéz nyomon követni. Napjainkban főleg 

az édesvízi mészkőszintek helyzete alapján illetve szórványos koradatok alapján 

történik. 

 

 

3.4.1. A hévizes barlangok általános jellemzői 

 A barlangok létrejöttében a hévizek oldódása mellett a kőzettani adottságok is 

fontos szerepet játszanak. A budai nagy barlangok jelentős része Szépvölgyi 

Mészkőben oldódott ki, de egyes barlangok alsó járatszakaszai Mátyás-hegyi 

Mészkőben (Mátyás-hegyi barlang, József-hegyi barlang). A barlangok 

járatrendszerei ÉNy-DK, illetve ÉK-DNy-i törések mentén alakultak ki.  

A jellegzetes „d” profilú járatszelvények a hévizes tevékenység első fázisában, a 

kovás zóna darabjainak leszakadásával keletkező hasadék alkotója. Az alacsonyabb 

oldal kerekített szelvénye az ép mészkőben oldódott ki.  

 Az omlásoknak köszönhető a különböző termek kialakulása, illetve egyes 

szakaszok teljesen betemetődtek ennek eredményeképpen. Az omlások gyakran 

befedik a járatok eredeti jellégét, s a hatalmas kőtömböknek köszönhetjük a 

barlangfolyosók több szintjét. A Budai-hegység üregeiben az aljzatot mindenütt 

vörösesárga vagy barnássárga agyag borítja.  

 A hévizes eredetű barlangok formakincseinek kialakulásáért a feláramló 

melegvizek felelősek. Ahogy a felfelé áramló termálvíz hűl, egyre több szén-dioxidot 

képes oldatban tartani, s így egyre jelentősebb az oldóhatás. A feláramló víz 

oldóképessége a keveredési korrózió által nő meg, azáltal, hogy más hőmérsékletű 

vagy oldott anyag tartalmú felszín alatti vízáramlásokkal kerül kapcsolatba (Ajánlás 

UNESCO Világörökség Listára). 

 

 

3.4.2. A hévizes barlangok formakincse 

 A hévizes barlangoknak, így a Budai-hegység üregeinek egyik jellemző 

oldásos formaeleme a gömbfülke. Keletkezésének eredetét kétféleképpen értelmezik. 

Müller (1974) szerint a légtérrel rendelkező barlangjáratban a meleg víz felszínéről a 

párátlan levegőben kondenzvíz csapódik le a hideg falakra. A légtér szén-dioxidot 
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felvéve mészagresszív vízfilmként csurog vissza, s oldja a kőzetet. A konvekciós 

áramlás végtermékeként jön létre a gömbfülke. A másik nézet szerint (Rudnicki 

1989) a gömbfülke víz alatti oldástermék. A Budai-hegységben mindkettővel 

találkozhatunk. (Ajánlás UNESCO Világörökség Listára). Az oldásos üstök főként a 

barlangjáratok falán figyelhetők meg, például a Pál-völgyi és a Mátyás-hegyi 

barlangban és a Szemlő-hegyi barlanban.  

 Az oldásos üstök keletkezését a vízből feláramló gázbuborékok oldó 

hatásával magyarázzák (Takácsné Bolner 1989). A feláramló gázbuborékok a 

barlang falán egy kedvező helyen megtapadnak, s a felületen lévő vízfilm oldja a 

kőzetet. Ahogy újabb, és újabb buborékok tapadnak hozzá, úgy egyre feljebb, s 

feljebb kerülnek, s ott kezdik meg oldó tevékenységüket. Az egymás felett lévő kis 

üstöket kis oldásos csatornák kötik össze. A Molnár János barlangban is 

találkozhatunk ezekkel a buborékáramlásokkal.  

 

 

3.4.3. A többfázisú barlangfejlődés 

 A Budai-hegység hévizes barlangjai mai formájukat több fejlődési fázis során 

nyerték el. Az oldásos folyamatok és ásványkiválások az időben és a térben egyaránt 

változnak. A klímaváltozásokkal és a Budai-hegység fokozatos kiemelkedésével áll 

kapcsolatban a karsztvízszint ingadozás. Az erózióbázis fokozatos süllyedésével a 

karsztvízszint egyre lejjebb süllyedt, így a felsőbb járatok légteressé, esetleg szárazzá 

váltak. A szárazabb glaciális és csapadékosabb interglaciális időszakok változása a 

beszivárgás, illetve a karsztvízszint váltakozásában nyilvánul meg. Amikor 

intezívebb volt a vízmozgás, akkor az oldásos folyamatok, mikor kevésbé volt 

intenzív, akkor a kiválások kerültek előtérbe (Kraus 1982). 

 A barlangok alján agyagos törmelék található. A barlangfejlődés kezdetén a 

kitöltés vastagabb volt, erre utalnak a kitöltésmaradványok a barlangfolyosókon. A 

karsztvízszint emelkedése alámosta a törmelékes kitöltést, s az alacsonyabban lévő 

járatokba került. Az üregesedési szintek eltérő vízmozgásának köszönhetően 

alakulnak ki a különféle formakincsek. 
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3.5. A barlangok keletkezése 

 A budai barlangok a hidrotermás, hévizek által kialakított barlangok közé 

tartoznak. Kialakulásukban a kőzetanyag mellett a tektonikai repedések is szerepet 

játszottak. A repedések a hegységszerkezeti mozgások eredményeként alakultak ki. 

A hévforrások mélyről feltörő vize, illetve a csapadékvíz ezekben a repedésekben jól 

tud mozogni. Vagyis barlangi járat ott alakulhatott ki, ahol a tektonikai repedés már 

korábban megjelent. 

 A barlang rendszerét egymással párhuzamos, keresztirányú hasadékokkal 

kiegészült járatok alkotják. A különböző összetételű és tulajdonságú, más-más 

ionkoncentrációjú önmagában már telített vizek, illetve oldatok a keveredés 

következtében ismét oldóképessé válnak, ezt hívjuk keveredési korróziónak. 

Amennyiben a keveredés hosszú ideig tart, akkor a keveredési zónában 

hasadékjáratok és barlangjáratok alakulnak ki. A Budai hegyekben a keveredési zóna 

ott található, ahol a mélyből feljövő forró vizek találkoznak a felszínről beszivárgó 

csapadék eredetű hideg vizekkel.  

 A mészkőben illetve karbonátos kőzetekben állandó vízszint – karsztvízszint 

– alakul ki. Ezt a hegylábi források, Budapesten a Duna vízszintje szabja meg, mivel 

itt a természetes hőforrások (Lukács-, Gellért-, Rudas-fürdőket tápláló források) a 

Duna szintjében fakadnak. Mivel a Budai-hegység folyamatosan emelkedett, a 

karsztvízszint ennek köszönhetően egyre lejjebb, s lejjebb került, s ezáltal 

természetesen a keveredési zóna is. A kiemelkedés természetesen eltérő mértékű 

volt, a lassabban emelkedő részeken nagyobb mértékű volt az oldódás.  

 A barlangképződés több szakaszban játszódott le. A barlangot díszítő, 

melegvízből kivált kristályok (kalcit, aragonit, barit és gipsz) napjainkban már nem 

képződnek, mivel a barlangok geológiai értelemben már egyfajta pusztuló fázisba 

kerültek. Ma is gyarapodó élő képződmények a cseppkövek illetve gipszbevonatok.  

 A rózsadombi nagy barlangok közül a Ferenc-hegyi, a Pál-völgyi, a Szemlő-

hegyi és a Molnár János-barlang Szépvölgyi Mészkőben illetve Budai Márgában 

alakult ki. A Mátyáshegyi-barlang és a József-hegyi barlang járatainak nagy része a 

Szépvölgyi Mészkőben és a Budai Márgában, míg az alsóbb járatok a Mátyáshegyi 

Formáció tűzköves mészkövében alakultak ki. 
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 A jelenlegi barlangképződés az aktív termálforrások (Gellért-, Rudas-, Imre 

és Árpád forrás illetve a Molnár János-barlang) és a Duna hideg vízének keveredési 

övében folyik.  

 

 

3.6. A Szemlő-hegyi barlang 

 A barlangot 1930-ban egy kőfejtés során fedezték fel. A jelenlegi Örvény-

folyosón keresztül jutottak be az alsóbb járatokba. Először a Budapesti Egyetemi 

Turista Egyesület (BETE) barlangászai járták be a barlang nagy részét. 

 A barlang jelentős része mészkőben alakult ki, ÉK-DNy irányú főszakaszok 

mentén. A barlang járatainak talpszintje 160 méteres tengerszint feletti magasságban 

található, a bejárata pedig 206 méteren (Adamkó-Dénessy-Leél-Őssy: Budai 

barlangok).  

 A barlangok a szárazulattá válás során folyamatosan megváltoztak. 

Agyagbemosódások, eltömődések és különböző omlások jellemzőek rájuk. A 

nyilvántartott barlangok közül csak egynek van természetes bejárata, a többinek 

mesterségesen kialakított bejárata van. 1984-ben fedezték fel a József-hegyi 

barlangot, míg 2003-ban a Molnár János vizes barlangban tovább jutottak, s új 

részeket sikerült felfedezni. A barlangjáratok többsége 30-50 méterrel a felszín alatt 

találhatók. Nagy veszélyt jelentenek a barlangok számára az ember által okozott 

közvetett hatások, mint például a burkolt felületek fokozatos növelése, a 

szennyvízbeszivárgások, illetve a felszínen használt különböző vegyszerek. A 

vizsgálatok során kimutatták, hogy a barlangok csepegő vizeiben klorid található, 

mely nagy valószínűséggel az utak sózásából kerülhetett be. De nem elhanyagolható 

az itt mért nitrát mennyisége sem, mely a műtrágyázás eredményeként kerülhetett be. 
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4. ábra A barlang térképe (Horváth J nyomán) 

 
Forrás: Budapest, a barlangok fővárosa 

 

A hálózatos felépítésű hasadékbarlang két egymással párhuzamos folyosóból áll. 

Hossza a mesterséges bejárattal együtt 2200 méter.  

A járatok a Szépvölgyi Mészkőben fejlődtek ki, s felnyúlnak a Budai 

Márgába. Az agyagkitöltések uralkodóan kalcitból, agyagásványokból (kaolinit, illit, 

illit-montmorillonit) és kevés földpátból állnak. A járatok falát gazdag 

többgenerációs karfiolból, kalcitlemezből és borsókőből álló kiválások borítják. A 

szorványosan fellépő gipsz és cseppkő későbbi kiválások eredménye. A 

gipszkiválások nagy része megsemmisült, a borsóköveket és a hegyükön kialakult 

cseppkőképződményeket  pedig visszafordíthatatlan károsodások érték az évek 

folyamán. 

 Napjainkra a barlang nagy részét (300 métert) kiépítették és 

megnyitották a nagyközönség számára. A kiépítés főként bányászati módszerekkel 

történt. Ma a barlangot gyógykezelésre is használják, főként asztmás és légúti 

betegségben szenvedők terápiás kezelése folyik hetente több alkalommal is.  
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3.7. A Lukács fürdő 
 A József-hegy keleti lábánál hideg, langyos és meleg források találhatók. A 

langyos vizű források a József-hegy peremén, a meleg vizűek a Duna felé kicsit 

távolabb helyezkednek el. A források nemcsak a hegy lábánál, hanem a Margit-híd 

északi részén és a Hajógyári sziget illetve a pesti part között (Fürdő sziget) is 

feltörtek. A fürdő a márga és a mészkő rétegekre a Duna kavicstakarójára települt. 

Így a hévizek kapcsolatban vannak a talajvízzel és a Duna vizével is. A langyos és 

meleg forrásokat, a kutak elhelyezkedését az x. ábra mutatja. A langyos források 

közé a Malom-tó, a Római és a Török forrás, a Szikla, a Kristály és a Timsós forrás 

tartozik. A meleg vizes forrásokat ma már szinte egyáltalán nem használják, ehelyett 

a Lukács-kutak mélyítését kezdték meg. A Lukács-kutak egy része ma már szintén 

nem használatos, a IV-es és V-ös kút elégíti ki a fürdő igényét. Míg az első 44-48 oC 

hőmérsékletű, az utóbbi 33 oC-os, s ezt keverik hidegvízzel. 

 A nátriumot, kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátot és szulfátos-kloridos 

hévizet gyógyvízként használjuk. A József-hegyi források szinte megtalálásuk óta az 

ember gyógyítására szolgálnak.  

 1850 óta nevezik a fürdőt Lukács-fürdőnek. A mai fürdő kialakításához a 

malom és a fürdő területe kellett. A malmot ennek érdekében lebontották, s az 

uszoda és a Malom-tó mellett Népgőzfürdő, gyógyfürdő és iszapfürdő épült.  

 A Lukács-fürdő mindkét világháborút túlélte. Idegenforgalom szempontjából 

kiemelkedő szerepet tölt be napjainkban is, de az itt palackozott „Kristály” ásványvíz 

is világszerte keresett termék.  
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5. ábra A Lukács-fürdő 

 
Forrás: National Geographic: 2003. augusztus 

 

 

3.8. A Molnár János barlang 

 Budapest belterületén, a Budai-hegység keleti előterében, s a József-hegy 

tövében található. Természetes bejárata a Malom-tó fölötti hegyoldalban nyílik, 116 

méteres tengerszint feletti magasságban, hossza 414 méter, összmélysége 52 méter. 

A Frankel Leó úton, a Lukács-fürdővel szemben lévő Malom-tó közelében található 

barlangnak napjainkban négy bejárata ismert. Ebből kettő természetes felső, régen 

ismert száraz bejárat illetve a tó vízszintje alatt 3,6 méter mélységben nyíló Alagút-

forrás. Mesterséges bejárata a Malom-ág nevű, levegős szakaszra nyílik. 

Természetes, de mesterségesen tágított bejárat a Boltív-forrás hasadék, mely 16 

méter mélységben csatlakozik a barlanghoz.  

 A Molnár János-barlang vízrendszeréhez tartozó Malom-tó gátját a XIII. 

században építették. A tavat két forrás táplálja; az egyik a Boltív-forrás, mely a boltív 

alatt fakad, s hőmérséklete 20,5 - 26,2oC között változik; a másik az Alagút-forrás, 

mely egyben a barlang víz alatti bejáratát is képezi. Vízének hőmérséklete 21,9 - 

32,7 oC között mozog. 
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6. ábra Malom tó 

 
Forrás: National Geographic 2003. augusztus  

 

 A Molnár János-barlang a jelenlegi karsztvízszint alatt van, s járatainak 

jelentős része is itt a víz alatt húzódik. Ez egy napjainkban is aktív forrásbarlang, 

melyben jól látható a melegvizes barlangképződés folyamatai. A barlangtípusok 

kialakulásában jelentős szerepe van a keveredési zónának. A tengeri üledékek 

megkövesedett élővilága is több helyen megfigyelhető.  

 A 70-es évek végére a barlang feltárt szakaszának hossza 483 méter, 

mélysége 37 méter volt. Azóta folyamatosan növekedtek a feltárt szakaszok, s 

Európa legnagyobb hévizes eredetű víz alatti barlangjának számít, mely mára elérte a 

2100 méter hosszúságot és 52 méter mélységet (Kalinovits Sándor). 

 

:  
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7. ábra  A Molnár János-barlang térképe 

 
Forrás: National Geographic 2003 augusztus 

 

 

 

4. Vizek radontartalmának mérése 
 

4.1 Kibuborékoltatás 
 A buborékoltatás azt jelenti, hogy a folyadékon (általában vízen) gázt 

(levegőt vagy nitrogént) pumpálnak át, s így a radont kihajtják a vízből. Ez egy zárt 

rendszer, ezért előfordulhat, hogy a radon oda vissza is jut. A mérés a 

következőképpen végezhető el a mintavételkor: egy ismert térfogatú gázmosó 

palackba ismeretlen 222Rn tartalmú vizet töltünk, míg a palack teljesen tele nem lesz, 

majd légmentesen lezárjuk. Azért szükséges, hogy teljesen tele legyen a palack, hogy 

ne tudjon belőle kilépni radon, illetve ne változzon a mérés kezdetéig a víz 

radontartalma.  

A berendezés elvi vázlata: 

1. Mintavevő gázmosó palack  

2. Átbuborékoltató gázmosó palack 

3. U-cső 

4. Mérőkamra (elektron) 
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5. Kétszelepes gumipumpa 

Forrás:  Journal of Environmental Radioactivity 47 (2000) 127-133 

 A mérőkamrát (4.) és a mintavevő gázmosó palackot (1.) összekapcsoljuk, s 

szembe kapcsoljuk vele a nagyobb térfogatú gázmosó palackot (2.) illetve 

hozzákapcsolunk egy kalcium-kloridos U-csövet (3.) és egy kétszelepes gumipumpát 

(5.). A mintavevő gázmosó palack csöveinek lezárását csak a berendezés összerakása 

utána nyitjuk meg, hogy a radon lehetőleg ne távozzon a mérés megkezdése előtt. A 

gumipumpa segítségével a mintavevő gázmosó palackból a mintát a másik gázmosó 

palackba helyezzük át, hogy elegendő legyen a hely a buborékoltatáshoz. A levegőt 

folyamatosan buborékoltatjuk, hogy az összes radon kijöjjön a vízből. Nagyjából 15 

perc elegendő arra, hogy a levegő és a víz között az egyensúly beálljon. A 

mérőkamrát (szcintillációs detektort) lezárjuk, majd leválasztjuk a körről, s a 

mérőhelyre helyezzük, s 3 órát pihentetjük, hogy a radioaktív egyensúly a radon és 

leányelemei között beálljon. Ezután kb. 2 órát mérjük a radon és leányelemeinek 

aktivitását. Az impulzussebesség mérés befejezése után a mérőkamrát argonnal vagy 

öregbített levegővel kiszellőztetjük, hogy a radont és leányelemeit eltávolítsuk. 

A mérést befolyásolhatja: 

• A pumpálás során radon szökhet ki, ha nem megfelelően 

csatlakoztattuk a csöveket, vagy ha a csapok rosszul záródnak. 

• Ha a mérés megkezdése előtt a zárt rendszerben van levegő, mert 

akkor ez is hozzáadódik a vízben lévő radon mennyiségéhez. 

A buborékoltatásos módszernek egy másik fajtája, amikor nem zárt a rendszer. A 

vízből úgy is eltávolítható a radon, hogy a kivezető csövet nem csatoljuk vissza a 

rendszerbe. Ekkor a buborékoltatást addig kell végezni, amíg a víz radontartalma 

nulla nem lesz. A buborékoltatásos módszer előnye, hogy alkalmas kis aktivitás 

meghatározására, illetve nagyobb mennyiségű minta mérésére is.  

 

 

4.1.2. Folyadékszcintillációs módszer 

 A szcintilláció tulajdonképpen fénykibocsátás. Egyes anyagokban radioaktív 

sugárzás hatására fényfelvillanás lép fel, s a sugárzás energiájának egy része 

fényenergiává alakul át.  

 27



 A módszer alkalmazása során előfordulhat, hogy olyan komponensek 

kerülnek az oldatba, melyeknek nincs szcintillációja, így csökkentik a mérés 

hatásfokát. Ezt kioltásnak nevezzük. Kioltásnál a fény intenzitása és spektruma is 

megváltozhat. A mérési eredményeket befolyásolhatja a háttérsugárzásokból 

(kozmikus sugárzás, régebbi fénybesugárzások miatt elkésett felvillanások, 

elektromos zajból származó impulzusok) keletkező többletimpulzusok. A 

háttérsugárzás csökkenthető, ha 

• a mérőhelyet vastag ólomárnyékolással vonják be 

• alacsony hőmérsékleten végezzük a mérést 

• amikor nem egy, hanem két elektronsokszorozóval figyeljük a mintát 

és az elektronika csak azokat az impulzusokat fogadja el, ahol 

mindkét elektronsokszorozó egyszerre jelez. Ez a koincidencia 

jelensége. 

A mérésnél figyelembe kell vennünk, hogy az eredményeinket a kioltás és a 

háttérsugárzás befolyásolja, illetve megváltoztatja. 

 

 

4.2. Az általam választott módszer (folyadékszcintilláció) használata 
 Néhány budapesti gyógyfürdő vizének radonkoncentrációját vizsgáltam meg. 

A vizek radonkoncentrációjának meghatározásánál az előbbiekben említett 

folyadékszcintilláció módszert alkalmaztam. 

 A méréseimhez a PACKARD TRI-CARB 1000 folyadékszcintillációs 

mérőműszert használtam. A berendezés a már említett két koincidenciába kapcsolt 

fotoelektron-sokszorozóval (PMT: Photo Multiplier Tube) működik. Az innen érkező 

jeleket egy analóg-digitál konverter egy több csatornás analizátorra küldi. Ez az 

analizátor az energia alapján különböző csatornákba válogatja a jeleket, melynek 

mérési tartománya 0-2000 keV. 

A műszer egy számítógéphez van kapcsolva, így a spektrumok annak 

memóriájába kerülnek át. A számítógépen kívül nyomtató is csatlakoztatható a 

mérőműszerhez, így a mérési adatokat nyomtatott formában is nyomon követhetjük. 

A műszer információt ad a spektrum alakjára spektrális index formájában (SIS: 

Spectral Index of Sample). A SIS jelzi a kioltás mértékét. 
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A pontos méréshez minden alkalommal szükséges a normalizációs program 

(SNC: Self Normalization Counting) lefutattása. A mérés megkezdése előtt a 

menürendszerben állíthatjuk be a szükséges paramétereket. Ezt a CONV gomb 

segítségével tehetjük meg, illetve az ENTER gomb használatával előre-hátra 

lépkedve állíthatjuk be a gépet a mérésünkhöz. 

A legfontosabb beállítások: 

• Mérési tartomány: Region C: Lower Level; Range: 0-2000keV 

• Mérési idő: Time; Range: 10-999.99 minutes 

• Mérés bizonytalansága: Region A: 2 Sigma% (δ); Range: Off (0) 

• Háttér beállítása: Backround; None (0), FV (1), Manuál (2) 

• Beütésszám: CPM: Count per Minute 

• DPM: Disintegration per Minute 

• Date mode: CPM (1); SP (2);DPM (3), FS DPM (4) 

• Minta szinezettsége: Colored Samles; NO (1), YES (2) 

• Minta felezési ideje: Half life; Range: Off (0) 

 

 Abszolút aktivitás csak akkor mérhető, ha kioltási görbét készítünk. A műszer 

tárolja az adatokat, s egy ismeretlen minta esetén ebből számítja a kioltás-hatásfok 

korrekcióját. A kioltási görbe mindig csak egy adott izotóp fajtára vonatkozik, ennek 

érdekében külön-külön görbét kell készíteni, például a tríciumra és a radiokarbonra 

is. Egy minta mérésénél figyelembe kell venni, hogy a mérési idő és a mérés relatív 

hibája szoros összefüggésben áll.  

 

 

4.2.1. Kalibrációs méréssorozat 

 226Ra ismert aktivitású oldatát vásároltuk meg, s egyre jobban felhígítottuk, s 

így egyre kisebb Rádium-koncentrációjú standerdeket tudtunk készíteni. 20 Bq/l-500 

Bq/l aktivitás-tartományban 7 standard áll rendelkezésre. A beütés intenzitását 25-

900 keV-es tartományban mérve kaptuk a kalibrációs görbét. 

 A 0 aktivitású mintának desztillált vizet használtunk, melyet a mérések során 

többször is megmértünk.  
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 A minták kiértékeléséhez egy EXCEL táblázatot készítettünk, amibe csak az 

adatokat kellet begépelni, s a többi számolást a számítógép programja elvégezte. A 

táblázatokat a Függelékben mellékeltük, és a tartalmának részleteit alább tárgyaljuk. 

 

Az egyes sorok jelentése: 

Minta neve: a mintavételkor a küvettára írt jól azonosítható név például.: Juv3 

Mintavétel ideje: A mintavétel pontos ideje (hónap, nap, óra, perc) 

Minta mérési ideje: a mintasorozat első mérésének végén a gép által kiprintelt 

időpont. Ezt is hónap, nap, óra, perc pontossággal adjuk meg. 

Mérési idő: az az idő, amíg a mérést végeztük. Általában 15-30 perces méréseket 

végeztem. 

Eltime: A méréssorozat megkezdése és az aktuális minta mérésének megkezdése 

között eltelt idő 

CPMA: az „A” csatorna beütéseinek száma percenként. 

CPMA hiba: az „A” beütésszám hibája. A teljes beütésszám gyökének duplája, az 

abszolút hiba százalékban kifejezve. 

SIS: a spektrum végét illetve az átlagát adja meg, melyből a kioltásra tudunk 

következtetni. 

Tsis: A mérés kezdetén a Tricarb külső gamma-standardjával meghatározott kioltási 

szint.  

Dt: A mintavétel és a mérés megkezdése között eltelt idő 

C1: korrekciós faktor, a mintavétel és a mérés megkezdése közötti bomlást 

korrigálja. 

Bq: A minta radioaktivitása a méréskor. A CPM értékből a kalibrációk alapján 

meghatározott összefüggés szerint számolt érték.  

Kon: A minta radonaktivitása a mintavételkor. 

Hiba: A mérés bizonytalansága Bq/l egységben. Ez a mérés idejétől és a 

koncentrációtól függő statisztikus szórásból, valamint a kalibrációs eljárás 

bizonytalanságából és a háttérmérés pontosságából ered. 
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4.3. A mérések során vizsgált vízminták és eredményeik 

 

4.3.1 A mintavétel módja 

 A radon gyorsan távozik a vizekből, illetve ha levegővel érintkezik 

megváltozhat a koncentrációja. A mintavétel közvetett (szállításra alkalmas edénybe 

töltjük a vizet, s a laboratóriumban rakjuk bele a küvettába, s aztán kezdjük meg a 

mérést) vagy közvetlen (a helyszínen helyezzük rögtön a vizet a küvettába) módon 

történhet.  

 A mérés megkezdése előtt, a küvettákba 10-10 ml koktélt (opti-fluor-O) 

tettem, majd ez alá az injekciós tűvel 10 ml mérendő mintát fecskendeztem. Erre 

azért van szükség, hogy a radioaktív sugárzás által keltett fényfelvillanások száma a 

folyadék aktivitásával arányos legyen. A küvettákat légmentesen lezártam, s a kupak 

illetve a küvetta közé parafilmet ragasztottam. Közvetett módon történt a mintavétel 

a Rudas-fürdő esetében. Közvetlen módon történt a Lukács-fürdő, Malom-tó és a 

Szemlő-hegyi barlang esetén. Közvetett mintavételkor csak másnap kezdődtek meg a 

mérések a laboratóriumban. 

 

 

4.3.2 A Rudas-fürdő forrásai  

A Rudas-fürdő ivócsarnokának vizeit (Juventus-, Attila-, Hungária-forrás) 

havonta egyszer mértem meg. Az első alkalommal a mintavétel úgy történt, hogy egy 

3dl-es műanyagpoharat tartottam mindegyik csap alá, s megvártam míg tele lesz. 

Ezután 10ml-es fecskendővel kivettem 10ml vizet, s egy küvettába fecskendeztem, 

ami már tartalmazta a 10ml koktélt. Majd a küvettát jól lezártam, s a teteje és az üveg 

közé parafilmet tekertem, hogy minél légmentesebb legyen. A küvetta tetejére 

alkoholos filctollal rövid, de a későbbiekben is jól azonosítható feljegyzést 

készítettem (pl.: JUV01, 9:47), melyen feltüntettem a minta nevét, illetve a 

mintavétel pontos idejét. A további három alkalommal 0,5 literes műanyag palackot 

színültig töltöttem a források vizével. Ezt a laboratóriumba szállítottam, és ott 

fecskendővel 10 ml mintát vettem ki, amit a küvettába a koktél alá fecskendeztem. 
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A Rudas-fürdőhöz tartoznak a Gellérthegy meredek oldala mellett felszínre 

lépő források, melyeket már a középkorban is ismertek. Ezek az Árpád-forrás, a 

Mátyás-forrás, a Török-forrás és a Gül-Baba forrás. 

 

 

4.3.3. A Gellért-fürdő és mesterséges alagút forrásai 

A Gellért-fürdő vizének vizsgálata a Gellérthegy alatt hosszan elhúzódó 

alagútban elhelyezkedő források vizsgálatát jelentette. A mesterséges alagút (táró) 

egészen a Rác-fürdőig húzódik, elágazás található a Rudas-fürdő felé is. Több 

szellőző kijárata van, valamint a gellérthegyi sziklakápolna alatti Aragonit-barlang 

nyílik belőle. A táró bejárata előtt egy hosszabb föld alatti folyosón el lehet jutni a 

Gellért-fürdő Ősforrásához, amely egy kisebb természetes medence, melyet egy 

barlangforrás táplál. A táróban a vízmintákat fúrt kutak csövein elhelyezett 

mintavételi csapból, vagy közvetlenül az aknából vettük. Innen vagy ún. „bailer” (kb. 

1,2 méter hosszú két végén szelepes műanyag cső) mintavevővel vettük a mintákat, 

vagy egy műanyag flakont jutattunk a víz alá. Ezekből történt a fecskendőbe a 

mintavétel. Ezt a forrásrendszert feltérképezni egy kicsit hosszabb és bonyolultabb 

feladat volt. A mintavételezésben Kardos László segített, aki nagy helyismerettel és 

persze az ehhez szükséges megfelelő engedélyekkel rendelkezett. Amikor először 

jártunk itt csak a Gellérthegyi mesterséges alagútban elhelyezkedő aknákból, 

kifolyókból illetve kutakból vettünk mintákat. Ezen kívül megmintáztuk a Rudas-

fürdő felé elágazó járat végén kialakított vízgyűjtőt is három pontban. A kifolyók 

csapját megnyitottuk, s kb. 5 perc elteltével vettünk vízmintát, közvetlen módon a 

fecskendőbe. A második méréssorozat alkalmával a Rudas fürdőhöz közelebb eső 

külső forrásokat is megmintáztuk. Ezek a Rudas-fürdő ivócsarnokához közeli 

források.  

 

 

4.3.2. A Szemlő-hegyi-barlang vizei 

A Szemlő-hegyi barlangba is ellátogattunk, hogy az ott lévő vizekből is 

vegyünk mintát. Itt források, kutak nem találhatók, de a cseppkövek és borsókövek 

felszínén látható vízáramlás történik, sok helyen csepegő vizek vannak, és a talajon 
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is többször halmozódik fel a lefolyó víz. Virág Magdolna, Farkas Román és a 

megfelelő engedéllyel rendelkező geológus-barlangász kollégák voltak segítségünkre 

a mintavételek során. Lehetőségünk volt így olyan területeken is mintavételezni, 

ahová a nagyközönség nem juthat be. Azokon a helyeken, ahol a víz nagyobb 

intenzitással csöpögött, műanyag felfogóedényeket helyeztünk el, s míg a többi 

helyre elmentünk mintát gyűjteni, addig azok megteltek, mintavételek közvetlen 

módon történtek. Akadtak olyan helyek is, ahol szinte alig-alig csepegett a víz, pl.: 

csepkövek, borsókövek. Itt azt a néhány cseppet kellett villámgyorsan felszippantani 

fecskendőkkel, s így összegyűjtögetni azt a bizonyos 10 ml-t a méréshez. A barlang 

több pontján végeztünk mintavételezést, és ezek részleteit a mintavételi táblázatban 

közöljük.  

 

 

4.3.5. A Lukács-fürdő és a Molnár János-barlang forrásai 

Lukács-fürdőből és a vele hidrogeológiai kapcsolatban álló Molnár János 

barlangból is vettünk vízmintát több alkalommal. A Molnár János barlangból 4 búvár 

hozott fel részünkre 10ml vizet fecskendővel, s mi ezt raktuk a küvettákba, hogy a 

mérést el tudjuk végezni. Míg a búvárok lent jártak a barlangban, mi addig a Lukács-

fürdő pincéjének csapjaiból vettünk vízmintát. A csapokat először jól kiengedtük, kb. 

5 percig, ezután pedig a fecskendővel közvetlenül a csapból vettünk mintát. A 

megmintázott források: a volt ORFI-kórház melletti gépházteremben lévő Antal-kút, 

a mellette lévő ORFI-akna, a Lukács-IV-es forrás (az eredeti fúrás helyén, és a 

Lukács gépházteremben is), a Római-forrás. A Molnár János-barlang a Malom-tóból 

indul, ezért a Malom-tó vizét is megmintáztuk mindkét alkalommal a létra lejárónál.   

A mintavételi jegyzőkönyvek a következő fejezetben találhatók.  

 

 

4.4. A mérés menete 
 A minta aktivitásától és a szükséges mérési pontosságtól függ, hogy mennyi 

ideig végezzük a mérést. Általában a nagyobb aktivitású mintát később, míg a 

kisebbet előbb szokás megmérni, hogy nagyjából azonos pontosságú mérést kapjunk.  
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 Először beállítjuk a műszert, majd belehelyezzük a mintáinkat sorra egymás 

után. A COUNT gomb segítségével tudjuk elindítani a mérést. Miután a mintát 

tartalmazó küvettát a kis nyílásba helyeztük, megnyomjuk ezt a gombot, amikor egy 

kis lift segítségével a minták a mérőhelyre kerülnek. Miután befejeződött a mérés, a 

gép a lift segítségével a kis nyílásba hozza a mintákat, ahová már helyezhetjük is be 

a következő mintát, s kezdődhet a mérés. A mérési eredményeket számítógép 

regisztrálja. 

 

 

5. A mérési eredmények 
 

5.1. A Rudas-fürdő vízmintáinak eredményei  
 

8. ábra A Rudas-fürdő ivókútjának vízmintái 

Rudas-fürdő vízmintáinak  Radontartalma
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 Az itt található forrásokból négyszer vettünk vízmintát. A források 

elhelyezkedése a 9. ábrán látható. Az Attila-forrás átlagos radonkoncentráció 

tartalma 406 Bq/l, a Juventus-forrás átlagos radonkoncentrációja 131 Bq/l, és a 

Hungária-forrás átlagos radonkoncentrációja 283 Bq/l volt. Az első mintavételkor 

közvetlen módon vettünk vízmintát, a többi alkalommal közvetett módon. Ezen 
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mérések célja az volt, hogy megvizsgáljuk a kutak radontartalmának időfüggését. Az 

eredmények azt támasztják alá, hogy a radontartalom nem függ az időtől, így a 

meteorológiai viszonyoktól, hanem állandó, és jól jellemzi a forrás geológiai és 

hidrogeológiai környezetét. 

 

9. ábra A Rudas-fürdő forráscsoport. 

 
A megmintázott forrásokat a színekkel jelöltük. A színek a bal alsó sarokban leírt 

módon jelzik a radonkoncentráció nagyságát. 

  

Ezen három forrás 37-43 méter mélyről hozza fel a vizet, és a Budai hegység, 

valamint Budapest alatt húzódó hidrogeológiai áramlásokról hoznak információt. A 

radonkoncetnrációk nagyságrendje az ország forrásai, és más felszín alatti vizeihez 

képest kiemelkedően magas. A Velencei-hegység gránitján fakadó Szűcs-forrás kb. 

250 Bq/l aktivitású és ez egyben a nagy aktivitás tartományát ki is jelöli. A Rudas-

fürdő körül két forrás is 400 Bq/l feletti radontartalommal rendelkezik, melynek 

geológiai oka nem nyilvánvaló. A Budai-hegység alapkőzete nem a szokásosan 

uránban gazdag kőzetek közül kerül ki. A probléma megértéséhez a Budapest alatti 

vízáramlások közelebbi vizsgálata szükséges. 

 Az eredmények egy másik tendenciát is mutatnak. A Gellértfürdő irányában 

szisztematikusan csökken a radontartalom, valamint a Duna felé úgyszintén.  
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2. Táblázat a Rudas-ivócsarnok vizeinek eredményei 

 vízminta időpont Rn konc. 
Bq/l 

hiba 
Bq/l 

JUV01 Rudas-fürdő, Juventus forrás dec. 2. 158 7 
ATT01 Rudas-fürdő, Attila-forrás dec. 2. 427 15 
HUN01 Rudas-fürdő, Hungária-forrás dec. 2. 305 12 
JUV02 Rudas-fürdő, Juventus forrás jan. 7. 124 8 
ATT02 Rudas-fürdő, Attila-forrás jan. 7. 412 17 
HUN02 Rudas-fürdő, Hungária-forrás jan. 7. 275 13 
ATT02b Rudas-fürdő, Attila-forrás, újra jan. 7. 413 17 
ATT3 Rudas-fürdő, Attila-forrás feb.24. 412 17 
JUV3 Rudas-fürdő, Juventus-forrás feb.24. 133 7 
HUN3 Rudas-fürdő, Hungária-forrás feb.24. 268 12 
ATT4 Rudas-fürdő, Attila-forrás ápr.20. 375 13 
JUV4 Rudas-fürdő, Juventus-forrás ápr.20. 113 6 
HUN4 Rudas-fürdő, Hungária-forrás ápr.20. 283 11 

 

Szisztematikus hibák vizsgálata 

A januári mintavételkor a műanyag flakonba vett Attila-forrásból származó vízmintát 

kétszer egymás után megmintáztuk a szisztematikus hibák megbecslése végett, 

valamint a laboratóriumban 3 nap múlva újra megmintáztuk a műanyag flakon 

radon-áteresztőképességének ellenőrzése céljából. A két egymást követő 

mintavételezés eredménye mérési bizonytalanságon belüli értékeket adott, de a másik 

mérés eredménye nem a radon felezési idejének megfelelően mutatott kisebb 

aktivitást, hanem ennél jóval nagyobb csökkenést tapasztaltunk. A 417 Bq/l aktivitás 

helyett a mintavételre visszaszámolt aktivitás így 261 Bq/l lett. Tehát a műanyag 

flakon (Fanta, Mirinda) átereszti a radont mérhető mennyiségben. Ezért az ilyen 

mintavételeknél a mérést gyorsan el kell végezni. 

A mérések további szisztematikus hibája lehet, hogy a radon nem jut 

diffúziós egyensúlyba a víz és a koktél fázisok között a mérés megkezdéséig. Ezért 

végeztünk erre vonatkozóan is ellenőrző méréseket. A 9. ábrán bemutatjuk a 

beütésszám időfüggését a ATT1 minta küvettába fecskendezése után. A minta 

elkészítése után azt felráztuk, ezért meggyorsítottuk a radon koktélba történő 

diffúzióját. Az ábra azt mutatja, hogy kb. 5 óra alatt beáll a diffúziós egyensúly és a 

radioaktív egyensúly is a radon és leányelemei között. Ezután a radon bomlási 
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állandójának megfelelően esik a mért beütésszám. tehát elég 5-6 órás várakozás a 

mintakészítés után. 

 

10. ábra  A radon feldúsulásának vizsgálata 

Radon feldúsulása a koktélban
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5.2. A Gellért-fürdő vízmintáinak eredményei  
3. Táblázat A Gellért-alagút mintáinak radontartalma 

GÖF1 Gellért-fürdő, Ősforrás, lépcső melletti 
vízből könyékig benyúlva 

feb.12. 28 3 

GÖF2 Gellért-fürdő, Ősforrás, lépcsőről feb.12. 27 3 
GT31 Gellért-fürdő, Gellért-táró GT-3 forrás feb.12. 78 5 
GTX1 Gellért-fürdő, GT IX. kút feb.12. 162 9 
RVA1 Gellért-fürdő, Rudas vízgyűjtő, 

összefolyó alagút közelebbi vége 
feb.12. 115 7 

RVB1 Gellért-fürdő, Rudas vízgyűjtő, 
összefolyó alagút bal vége 

feb.12. 153 9 

RVC1 Gellért-fürdő, Rudas vízgyűjtő, 
összefolyó alagút jobb vége 

feb.12. 115 7 

KHF1 Gellért-fürdő, Kessler Hubert forrás feb.12. 43 4 
ÖFB1 Gellért-fürdő, Ősforrás feb.12. 32 4 
ÖFA1 Gellért-fürdő, Ősforrás feb.12. 25 4 
MFB1 Rácz-fürdő, Mátyás-forrás akna. feb.12. 113 7 
RAM2 Rácz-fürdő, Mátyás-forrás akna márc.16. 88 4 
RUM2 Rudas-fürdő, Mátyás-forrás külső márc.16. 187 7 
RÁI2 Rudas-fürdő, Árpád-forrás márc.16. 120 5 
GÜL2 Rudas-fürdő, Gül Baba-forrás márc.16. 101 4 
RTÖ2 Rudas-fürdő, Török-forrás márc.16. 466 14 
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GTI2 Gellért-fürdő, I. kút, csap márc.16. 93 4 
GT32-2 Gellért-fürdő, GT-3 kút, csap márc.16. 52 3 
G14-2 Gellért-fürdő, XIV. csap márc.16. 136 5 
G4A-2 Gellért-fürdő, XIV. akna márc.16. 106 5 
HUB2 Gellért-fürdő, Hubert-forrás márc.16. 33 2 
GBA2 Gellért-fürdő, XI. akna márc.16. 146 6 
G112 Gellért-fürdő, XI. csap márc.16. 106 5 
ÖSF2 Gellért-fürdő, Ösforrás márc.16. 33 2 

 
 
11.A. ábra A Gellért-alagút első szakasza. A színes körök a vizsgált mintákat jelzik. 

A kék szín a 100 Bq/l alatti radontartalmat jelzi. 

 
 

12. ábra A Gellért-alagút forrásaiban mért radonkoncentrációk 
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A 12. ábrán a kutak a földrajzi helyzet szerinti sorban dél felől észak felé 

haladó sorrendben vannak ábrázolva. A Gellért-fürdő legrégebben használt vize az 

Ősforrás, amely a villamosmegálló alatt helyezkedik el. Vizét egy barlangforrásból 

nyeri, melyet még nem tártak fel. A víz kb. 30°C hőmérsékletű, annak ellenére hogy 

a Dunához igen közel fekszik, és vízkölcsönhatásban is van vele. A forrás vizét 5 

különböző esetben mértük meg, két időpontban. A felszín alatt 0,5 m és 1m 

mélységből, a medencébe levezető lépcső mellől és a forrásbarlang közeléből is. Az 

eredmények nem függtek a mintavétel körülményeitől, egységesen 30±3 Bq/l-t 

mutattak. Ez az aktivitás a környező források aktivitásai közül a legkisebb. A 

Gellért-fürdőt a GT-1, GT-3, GT-11 és GT-14 kutak látják el vízzel leginkább. A 

GT-1, GT-3 aktivitása 50-98 közé esett, míg az északabbra eső másik két forrásé 

130-140 Bq/l az aknában közvetlenül mérve. A Rudas-fürdő adatai is ezt a tendenciát 

támasztják alá. Az Ősforrástól az Attila-forrásig a koncentráció nő. Ettől északabbra, 

és kicsit a Dunától távolodva a Rácz-fürdő Mátyás-forrása azonban már ismét 

alacsonyabb radontartalmú, ezzel behatárolja a kiemelkedő radonkoncentrációjú 

területet. 

A Gellért-táró levegőjének radontartalmát Orsányi Beatrix megmérte, és az 

eredményeket szakdolgozatában közzétette. Ez alapján az Ősforrás légterében 9000 – 

20000 Bq/m3 radonkoncentráció tapasztalható. Ez a legmagasabb a mért levegői 

közül, ami a bezártsággal, és a magas hőmérséklettel magyarázható. Az ehhez 

tartozó egyensúlyi víz-radonkoncentráció 2-5 kBq/m3, ami 2-5 Bq/l. A bezártság 

ellenére sincs a víz egyensúlyban a levegővel, a víz fázisban több radon van oldva, 

mint amennyi az ilyen levegővel egyensúlyban lenne. A táró folyosóján a mért 

radonkoncentrációk 1000 – 5000 Bq/m3 nagyságrendben voltak, kivétel, ahol a 

szellőzők közelében mért, ott ennél is alacsonyabb volt.  

Érdekes eredmény, hogy a Török-forrás, ami a külső utcai frontról nyílik, 

barlangrészében pusztán 200 Bq/l a levegő radontartalma, de ez elég nyitott 

barlangrész. Az viszont egyértelmű (ezen adatok nélkül is), hogy a radon nem a 

levegőből (vagy a kőzetből a levegőn keresztül) érkezik a vízbe, hanem lentről a 

kőzetekből.  
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5.3. A Lukács-fürdő vízmintáinak eredményei 
13. ábra A Lukács-fürdő és a Molnár János-barlang vizeinek radontartalma 

artalma 
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4. Táblázat A Lukács-fürdő és a Molnár János barlang vizeinek radont

vízminta időpont konc. Bq/l hiba Bq/l
LIV1 Lukács-fürd épházban. jaő, L-IV g n. 28. 25 3 
LAN1 Lukács-fürdő, Antal-kút, géph. jan. 28. 19 3 
LAK1 Lukács-fürdő, Antal-kút, közép jan. 28. 21 3 
LAH1 Lukács-fürdő, Antal-kút, hátul jan. 28. 14 2 
LRO1 Lukács-fürdő, Római forrás jan. 28. 92 6 
MTO1 Malom-tó lépcső jan. 28. 19 3 
JB11 Molnár János-barlang, 1.pont jan. 28. 3,2 2 
JB21 Molnár János-barlang, 2.pont jan. 28. 37 4 
JB31 Molnár János-barlang, 3.pont jan. 28. 3,4 2 
JB41 Molnár János-barlang, 4.pont jan. 28. 7,5 2 
JB51 Molnár János-barlang, 5.pont jan. 28. 13 3 
JB61 Molnár János-barlang, 6.pont jan. 28. 18 3 
MTO2 Malom-tó lépcső feb. 4. 18 2 
JB42 Molnár János-barlang, 4.pont feb. 4. 17 4 
JB52 Molnár János-barlang, 5.pont feb. 4. 19 4 
JB62 Molnár János-barlang, 6.pont feb. 4. 17 4 
LAK2  Lukács-fürdő, Antal-kút, közép feb. 4. 22 3 
OFA1 Lukács-fürdő, Orfi-akna feb. 4.  22 3 
TÖF1 Lukács-fürdő, Török-forrás feb. 4.  25 2,5 
L4O2 Lukács-fürdő, L-IV eredeti cső feb. 4.  22 2,5 
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A Lukács-fürdő és a Molnár János-barlang radontartalma a Gellért- és Rudas-

 csapadékból származó hideg 

kérdés, hogy a Rózsadomb lábánál fekvő terület felett, a felszínhez 

fürdő vizeinek radonkoncentrációja alatt van jelentősen. Ez a terület kb. 20±5 

Bq/l-es nagyságrendet képvisel. Ezt a Molnár János-barlang és a Lukács kútjai is 

megerősítik. Kivételt képez a Római-forrás radontartalma, amely azért még így is 

100 Bq/l alatt marad, de lokális oka kell legyen.  

 Ezen területen a Budai-hegységben lehulló

vízáramlások keverednek a Budapest alatti mélyen fekvő víztartalmú rétegekben 

mozgó melegebb vizekkel. A források radontartalma mellett a hőmérsékletüket is 

mértük, és a Molnár János-barlang esetére az a következtetés adódott, hogy a 

mélyebben fekvő 1. ás 3. ponton a hidegebb víz radontartalma is alacsonyabb. A 

melegebb vizekben kevesebb a felszíni vízáramlás járuléka, ott a radontartalom is 

magasabb.  

 Érdekes 

közel milyen a vizek aktivitása. Ennek kiderítésére térképeztük fel a Szemlő-

hegyi-barlang vizeit. A Szemlő-hegyi-barlang a Molnár János-barlang vízzel teli 

kiterjedt rendszere felett található, és feltételezésünk szerint abba a felülről 

érkező hideg víz jó példája.  
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5.4. A Szemlő-hegyi-barlang vízmintáinak eredményei 
14. ábra. A Szemlő-hegyi-barlang vízmintáinak eredményei 

 
Az ábrán a mérési pontokat jelöltük színes körökkel, mellettük a mért radontartalom 

értékei szerepelnek Bq/l egységekben a januári mintavétel esetére. 

 

5. Táblázat  A Szemlő-hegyi barlang vizeinek eredményei 

 vízminta időpont Rn konc. 
Bq/l 

hiba 
Bq/l 

HCS1 Szemlőhegyi barlang, Halál-
kereszteződés, csepegő 

jan. 31. 3,7 1,5 

KGYCS1 Szemlőhegyi barlang, Közgyűlés 
terem, csepegő 

jan. 31. 7,0 1,5 

GSZT1 Szemlőhegyi barlang, 
Gombaaggató járat, csepegő+fal 

jan. 31. 6,3 1,5 

FSZCSL1 Szemlőhegyi barlang, Föld-szive 
terem bejárat, csepegő 

jan. 31. 3,0 1,5 

KGYT1 Szemlőhegyi barlang, Közgyűlés-
terem, pocsolya 

jan. 31. 4,2 2 

FSZBCS2 Szemlő-hegyi barlang, Föld-szíve 
terem, csepegő 

feb.10. 11 3 

OCS2 Szemlő-hegyi barlang, Egyetemi- feb.10. 7 2 
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agyagos szakasz”orgonásnál”, 
csepegő 

CSCS2 Szemlő-hegyi barlang feb10.- 13 3 
KGYBCS2 Szemlő-hegyi barlang, 

Közgyűlésterem, csepegő 
feb10.- 9 3 

KTT2 Szemlő-hegyi barlang, 
Közgyűlésterem tavacska 

feb10.- 10 3 

HÓCS2 Szemlő-hegyi barlang, Hópalota, 
 csepegő 

feb10.- 15 3 

GSZT2 Szemlő-hegyi barlang, 
Gombszaggató, csepegő 

feb10.- 10 3 

ÓLCS2 Szemlő-hegyi barlang, Óriás-
folyosó tetején, csepegő, falon 
lefolyó víz 

feb10.- 4 2 

HLCS2 Szemlő-hegyi barlang,Hosszú-
folyosó lejtő, borsőkövekről 

feb10.- 7 2 

GSZCS2 Szemlő-hegyi barlang, 
Gombszaggató járata fölött, 
csepegő 

feb10.- 3 2 

ÓXCS2 Szemlő-hegyi barlang, Óriás-
folyosó, csepegő 

feb10.- 5 2 

Sz3v1 Szemlő-hegyi barlang, Egyetemi 
Szakasz agyagos tavacska 

feb.24. 6 2 

Sz3v3 Szemlő-hegyi barlang, Egyetemi 
Szakasz agyagos rész 

feb.24. 4 2 

Sz3v4 Szemlő-hegyi barlang, Egyetemi 
Szakasz agyagos rész 

feb.24. 4 2 

Sz3v5 Szemlő-hegyi barlang, Hosszú 
folyosó lejtő 

feb.24. 4 2 

Sz3v6 Szemlő-hegyi barlang, Óriás-
folyosó teteje oldal folyosó 

feb.24. 6 2 

Sz3v7 Szemlő-hegyi barlang, Örvény-
folyosó karácsonyfák 

feb.24. 3 2 

Sz3v8 Szemlő-hegyi barlang, Kardic 
szakasz keresztfolyosó 

feb.24. 5 2 

Sz3v9 Szemlő-hegyi barlang, Óriás-
folyosó teteje 

feb.24. 6 2 

Sz3v10 Szemlő-hegyi barlang, Egyetemi 
Szakasz agyagos tavacska 

feb.24. 2 2 

ÓÖB Szemlő-hegyi barlang, Örvény-
folyosó bejárata 

feb.24. 3 2 
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A Szemlő-hegyi-barlang vizei gyenge hozamú átfolyó vizek, ahogy az előző 
fejezetben volt róla szó. Nagy felületen érintkeznek a levegővel, és általában csak 

egy vízrétegről van szó, vagy sekély tócsáról. A Szemlő-hegyi-barlangban mért 
levegő radontartalmak 10 – 20 kBq/m3 értékei közel esnek a vízben mért radonnal 
egyensúlyi értékekhez. Ebben a barlangban ezért valószínűsíthető, hogy a vizek 
radontartalmának és a levegő raodntartalmának azonos az oka, például a környező 
közetekből diffundálnak ki, és kerülnek egyensúlyba.  

Szemlő-hegyi barlang vízmintáinak Radontartalma
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 A Molnár János-barlang hideg vizei a Szemlő-hegyi-barlang vizeivel azonos 
nagyságrendű radont tartalmaznak, míg a Molnár János-barlang melegebb, nagyobb 
radontartalmú vizeinek radontartalma nem magyarázható a felülről érkező vizekkel.  
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6. A radioaktivitás tanítása középiskolások számára 

 
 A radioaktivitás témakörével a diákok tanulmányaik során a hetedik és a 

kilencedik osztályban találkoznak, bár a médiából már előtte is sokat hallhatnak róla. 

A téma megértéséhez először az alapfogalmakkal kell megismerkedniük, így az atom 

felépítésén és az atommodelleken keresztül jutnak el tanulmányaikban a 

radioaktivitás témaköréhez, melynek napjainkban is kiemelkedő jelentősége van. 

 Hetedik osztályban az alapfogalmak megtanulása után néhány katasztrófa 

megemlítésére érdemes kitérni, melyek a környezetet, illetve az embert 

veszélyeztették. Ezekről már (előtte is) a diákok sokat hallhattak, illetve az 

érdeklődőbbek már olvastak is a témáról, de nyilvánvalóan az alapismeretek 

hiányában nem érthették meg. 

 Nyolcadik osztályban a már megtanult ismeretekre támaszkodhatunk, de 

fontos, hogy legalább egy órát az ismétlésnek szenteljünk, közösen felelevenítsük, 

mit tanultunk erről a témáról az előző év folyamán. Ezután a környezeti kémia 

szemszögéből megvizsgálhatjuk az atomenergia, az atomerőművek jelentőségét és 

problémáját. Természetesen a hulladékok keletkezéséről és kezeléséről sem 

feledkezhetünk meg, mivel a környezetszennyezés szempontjából a radioaktív 

hulladékoknak kiemelt jelentőségük van. Keletkeznek szilárd és folyékony 

halmazállapotú hulladékok is, amelyek a talajba, a vizekbe és a levegőbe jutva az 

ember egészségét veszélyeztetik. A környezetünk civilizációtól független  

Kilencedik és tizedik osztályban már a téma sok részletéről tanultak a diákok. 

Természetesen az ismeretek felelevenítése és közös összefoglalása nagyon fontos, s 

egyben lehetőséget biztosítunk a hiányosságok pótlására. Az ismeretek összegyűjtése 

történhet egyénileg, néhány perc alatt mindenki végiggondolja, mi jut a témával 

kapcsolatosan eszébe, majd a közös megbeszélés következhet. Lényegében az eddigi 

ismeretek bővítése történik, gyorsan átismételjük az atom felépítését, az 

atommodelleket és a radioaktivitást. Beszélhetünk a radioaktivitáson belül a 

radioaktív izotópok alkalmazásáról, az atomerőművekről és az atomenergiáról. 

Ebben a korban a diákok már sokkal önállóbbak, egy-egy téma feldolgozását szinte 
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teljesen rájuk is bízhatjuk, majd társaiknak elmondhatják milyen érdekességeket 

találtak a témáról. 

A tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok a fizika órákon, illetve a 

fakultációs órákon találkoznak újra a témával. A fizika órán főleg a kémia órákon 

eddig megtanultakat alkalmazzák. A fakultációs órán az ismétlés nagyon fontos, 

hiszen ekkor általában tanárváltás és csoport összevonás történik, s nem biztos, hogy 

a különböző osztályokból érkező diákok ugyanolyan tudással rendelkeznek. 

Előnyként emelhetjük ki, hogy ezek a diákok, már kimondottan érdeklődőek. 

Szívesen utánanéznek egy-egy kérdéskörnek, örömmel kutakodnak, gondolkodnak a 

témával kapcsolatosan. Mivel a fakultációs órán kevesebb diák van, mint egy-egy 

tanórán, lehetőségünk van néhány kísérlet lebonyolítására is. Ellátogathatunk néhány 

helyre, (például gyógyfürdőkbe, barlangokba stb.) ahol mintákat gyűjthetünk, s a 

laboratóriumba megvizsgálhatjuk. A diákok ki tudják értékelni a kapott 

eredményeket, mivel ebben a korban számos ismerettel rendelkeznek és képesek 

átlátni az összefüggéseket is. A radonkoncentrációt a Tri-carb-bal határozzuk meg, 

amely lényegében könnyű feladat, és viszonylag gyorsan el is végezhető. A 

kiértékeléshez csupán az eredményekre és egy számítógépre van szükség, aminek 

EXCEL programjában írt programmal akár önállóan otthon is tudnak dolgozni a 

diákok. 

Mivel sokszor nehezen tudják elképzelni a diákok, hogy is néz ki az, amiről 

éppen tanulnak, fontos, hogy a tanítás során lehetőség szerint vizuálisan is be tudjuk 

mutatni a tananyagot. Napjainkban az iskolai oktatásban egyre gyakoribbak a 

bemutató jellegű órák, melyek során változatos technikai eszközök állnak 

rendelkezésünkre az óra megtartásához. Egy-egy PowerPointos óra segíthet a 

diákoknak a jegyzetelésben (az általam készített diasorozat is ezt példázza), hogy a 

tanári magyarázatból csak azt írják a szöveges vázlatok és képek mellé, ami 

emlékeztetni és segíteni fogja őket a tanulásban. Mindemellett a sokszor 

nehézségekbe ütköző kísérletek elvégzése helyett lehetőségünk van az internetről 

letöltött figyelemfelkeltő képeket bemutatni, s ezzel érdekesebbé és látványosabbá 

tenni egy-egy unalmasabbnak tűnő órát.  

A radioaktivitás témakörét ezeknek a diáknak és óravázlatoknak a 

segítségével tanítanánk meg a középiskolában. A diasorozat alkalmas az 
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alapfogalmak megtanítására és segít a már meglévő ismeretek felelevenítésében is. 

Az órákhoz minden gyerek megkapná a diák kicsinyített mását, melyet csak egy-két 

szóval kell kiegészíteniük, s nagyobb figyelmet fordíthatnának a tanári magyarázatra, 

a téma megértésére. 
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7. Függelékek 

7.1. A mérési jegyzőkönyvek 

7.1.1. A Rudas-fürdő forrásainak eredményei 

Minta ATT01            JUV01 HUN01 ATT02A JUV02 HUN02 ATT3 JUV3 HUN3 ATT4 JUV4 HUN4
  12 12 12 1 1 1 2 2 2 4 4 4
  2 2 2 7 7 7 24 24 24 20 20 20 
  11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9
  6 5 7 8 6 10 10 9 8 47 47 47 
  12 12 12 1 1 1 2 2 2 4 4 4
  4 2 4 9 9 9 24 25 25 21 21 21 
  0 15 0 18 18 18 20 10 10 16 16 16
  29 31 29 34 34 34 20 40 40 21 21 21
mérési idő 30 30 30 15 15 15 15 15 15 30 30 30
eltime 31 695 63 331 16 274 670 15,82 125,3 61,4 1146,7 177,15
cpm  651,4 290,5 467,17 530,33 173,6 359,6 704,4 229,73 445,67 601,47 166,9 451,67
cpmhiba  1,43 2,14 1,69 2,24 3,92 2,72 1,95 3,41 2,45 1,49 2,83 1,72
sis 1195,3 1187 1171,6 1204 1102 1043 1245 1153,8 1201,4 1164,9 1156,9 1159,6
tsie 627 623 638 614 612 604 616 616 609 547 632 563
dt  36,9 15,01667 37,41667 60,45 55,23333 59,46667 21,83333 25,28033 27,12167 30,59 48,67833 32,51917
c1  0,756746 0,892767 0,753798 0,633424 0,658882 0,638146 0,847961 0,826168 0,814756 0,793688 0,692327 0,782206
Bq  322,6263 140,3535 229,5808 261,4798 81,31313 175,2525 349,3939 109,6616 218,7222 297,4091 77,92929 221,7525
kon 426,3337 157,2119 304,5653 412,8037 123,4107 274,6274 412,04 132,7353 268,4511 374,7178 112,5614 283,4962
hiba  14,62325 6,508571 11,23846 17,50288 7,305915 12,96241 16,27558 7,18098 11,94607 13,07765 5,436714 10,54606
  15 7 12 18 8 13 17 7 12 13 6 11
jóhiba  14,75245 6,672467 11,39173 17,7363 7,698579 13,24376 16,42734 7,453383 12,14452 13,20599 5,71609 10,69637
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7.1.2.A Gellért-fürdő forrásainak eredményei 
 

Minta GÖF1  GÖF2 GT31 GTX1 RVA1 RVB1 RVC1 MFB1 KHF1 ÖFB1 ÖFA1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17

4 7 10 50 10 12 15 45 30 0 10

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

mérési idő 15 15  15 15 15 15 15 15 15 15 15
eltime 16 162 371 388 421 1869 1887 1904 1922 1957 2444
cpm 57 55,1 133,5 263,9 191 210 160 158 67,9 53,5 42,5
cpmhiba 6,84 6,95 4,47 3,18 3,74 3,56 4,08 4,11 6,27 7,06 7,92
sis 767 531 581 879 776 1143 1065 1030 910 771 759
tsie 627 619 608 608 615 621 611 590 612 558 641
dt 27 29,4 32,82 32,43 32,7 56,8 57 56,8 57,3 57,4 65,4
c1 0,816 0,8 0,78 0,783 0,78 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,61
Bq 22,42 21,5 61,05 126,9 90,1 99,6 74,5 73,5 27,9 20,6 15,1
kon 27,5 26,8  78,22 162,1 115 153 115 113 43,1 31,8 24,7
hiba 2,431 2,4 5,061 8,399 6,62 8,5 6,97 6,9 3,56 2,89 2,45
 3 9 7 9 7 7 4 4 43 5 
jóhiba 2,984 2,97 5,439 8,667 6,94 8,87 7,38 7,31 4,2 3,6 3,31

 2
   
   
   
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Minta ÖSF2 RÁI2 G112 GTI2 G4A2 GBA RUM2 RAM2 HUB2 GT32 GÜL2 G14-2 RTÖ2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
13 9 12 11 12 12 10 12 12 11 10 12 10
15 55 58 45 12 55 30 25 45 47 37 6 45

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mérési idő 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
eltime 1162 30,7 117 193 225 281 356,6 433,7 490,8 528 604 644,2 1276
cpm 69,1 206 187 162 184 248 303,6 150,6 64,4 92,9 166 219,8 661,7
cpmhiba 3,11 2,54 2,67 2,87 2,69 2,32 2,1 2,98 4,55 3,79 2,83 2,46 1,42
sis 969,9 1134 1139 1123 1147 1153 1120 954,9 872,2 973 1052 1142 1211
tsie 631 618 629 627 621 630 597 527 617 615 607 622 609
dt 20,72 26,6 25 27,5 27,6 27,8 31,46 30,83 31,45 33 35,5 34,65 46,53
c1 0,855 0,82 0,83 0,81 0,81 0,81 0,788 0,792 0,789 0,78 0,77 0,77 0,704
Bq 28,54 97,8 87,9 75,3 86,4 119 147 69,71 26,16 40,6 77,6 104,7 327,8
kon 33,37 120 106 92,6 106 146 186,4 87,99 33,18 52 101 136 465,9
hiba 1,705 5,43 4,96 4,51 4,99 6,33 7,643 4,382 2,173 3,01 4,9 6,065 15,93
 2 5 4 2 3 14 5 5 6 7 4 4 5
jóhiba 1,97 5,64 5,18 4,75 5,22 6,52 7,825 4,639 2,567 3,35 5,15 6,283 16,07

 3
  
  
  
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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7.1.3. A Lukács-fürdő és a Molnár János-barlang vizeinek eredményei 
 

Minta csapvíz MTO1 JB11 LIV1 LAK1 LAN01 LRO1 JB61 JB51 JB41 JB31 JB21 LAH1 OFA1JB62JB42JB52MTO2LAK2TÖF1L4O2DESZTVÍZ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 19 15 15 15 15 15 15 15 16 15

3 5 4 3 5 5 4 4 3 2 1 1 3 1 5 1

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10

mérési idő 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30
eltime 15,84 342,9 459 499 543 1279 1296 1314 1333 1350 1367 1388 1405 30,64 62,9 95,2 127 159 192,8 438 631 673,08
cpm 23,87 44,47 17,9 54 47 41,27 147,6 39,3 30,9 23,6 17,6 65,1 31,3 43,73 37,3 37,1 39,8 37,67 43,5 47,5 41,7 13,8
cpmhiba 10,57 7,74 12,2 7 7,53 8,04 4,25 8,23 9,28 10,6 12,3 6,4 9,24 5,52 5,98 6 5,79 5,95 5,54 5,3 5,65 9,83
sis 555,99 783,8 398 786 817 743,1 1048 746 771 552 401 937 637 789 699 719 731 682,3 745,2 719 705 317,42
tsie 622 607 619 611 614 619 606 618 621 623 620 625 615 602 602 606 606 608 604 561 589 633
dt -0,236 24,2 25,6 26 26,6 39,13 39,67 39,5 39,9 40,3 40,7 41,2 40,9 42,36 42,7 43,4 43,9 44,12 44,93 48,5 51,3 53,218
c1 1,0018 0,833 0,82 0,8 0,82 0,744 0,741 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,726 0,72 0,72 0,72 0,717 0,712 0,69 0,68 0,668989
Bq 5,6919 16,1 2,69 21 17,4 14,48 68,18 13,5 9,26 5,56 2,53 27,5 10,4 15,72 12,5 12,4 13,7 12,66 15,61 17,6 14,7 0,606061
kon 5,6818 19,32 3,27 25 21,2 19,46 92 18,2 12,5 7,53 3,43 37,6 14,2 21,65 17,2 17,2 19,1 17,67 21,91 25,4 21,7 0,905935
hiba 1,9540,7142 1,882 0,46 2,3 2,02 5,75 1,86 1,41 0,95 0,49 3,15 1,6 1,628 1,37 1,37 1,49 1,405 1,652 1,86 1,66 0,107172

2 3 6 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 5 2 5 1
jóhiba 1,4104 2,495 1,44 2,9 2,63 2,667 6,129 2,59 2,24 1,9 1,6 3,64 2,3 2,148 1,94 1,94 2,04 1,972 2,184 2,38 2,23 1,109584

 2
 
 
 4 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 2 9 0 0 5 2 7 0 0 0
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 2 3 3 3 4 , , , ,1
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7.1.4. A Szemlő-hegyi-barlang vizeinek eredményei 

 
Minta KGYT1 HCS1 KGYCS1 GSZT1 FszCSL1 

1 1 1 1
31 31 31 31 31
10 11 10 11 11
55 27 45 15 10

20 0 0 0 0
35 24 24 24 24

mérési idő 15 60 60 60 60
eltime 490,38 60,3 925,63 1137,2 1419,2
cpm 17,6 16,5 19,23 18,32 15,27
cpmhiba 12,31 6,36 5,89 6,03 6,61
sis 392,75 411 498,84 437,8 349,12
tsie 612 603 628 620 573
dt 65,34 84 99,0772 102,1 106,887
c1 0,6105 0,53 0,47313 0,4624 0,44603
Bq 2,5253 1,97 3,34848 2,8889 1,34848
kon 4,1367 3,71 7,07733 6,2471 3,02334
hiba 0,592 0,31 0,5584 0,5016 0,26031

2 1,5 1,5 1,5 1,5
jóhiba 1,9223 1,18 1,46318 1,4493 1,33593

 1
 
 
 
 2 2 2 2 2
 2 4 4 4 4
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Minta FSZBCS2 CSCS2 KGYBCS2 KTT2 HÓCS2 GSZT2 ÓLCS2 HLCS2 GSZCS2 ÓXCS2 OCS2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10
16 16 17 16 15 17 18 17 17 17 18
14 16 1 40 38 16 2 45 25 56 25

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12
17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22
20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 34

mérési idő 15  15 15 15 15 15 15 15 15 15 30
eltime  15,79 15,82 34,67 58,3 76,59 99,65 133,78 174,2 191,49 214,23 30
cpm 25 27,87 23,8 24,8 30,53 24,47 18,67 22,33 16 19,53 22,3
cpmhiba  10,33 9,78 10,59 10,4 9,35 10,44 11,95 10,93 12,91 11,58 7,73
sis 504,33 544,1 598,22 589 709,53 597,4 165,51 501,1 384,23 464,8 449
tsie 616 599 615 621 615 630 609 634 593 630 603
dt 24,86317 67,797 67,36117 68,1 69,443 68,19 43,996 44,95 69,5748 45,437 51,7
c1 0,828775 0,5992 0,601205 0,6 0,5918 0,597 0,7173 0,712 0,59124 0,7095 0,68
Bq 6,262626 7,7121 5,656566 6,16 9,0556 5,995 3,0657 4,914 1,71717 3,5 4,9
kon 7,556484  12,87 9,408714 10,3 15,301 10,03 4,2742 6,901 2,90438 4,9331 7,24
hiba 0,931715 1,5161 1,184557 1,27 1,7367 1,248 0,5962 0,892 0,43304 0,6699 0,7
 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
jóhiba 1,754114 2,593 2,346749 2,42 2,7791 2,401 1,6955 1,905 1,87354 1,7474 1,48
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Minta sz3v1 sz3v3 desztvíz sz3v4 sz3v5 sz3v6 sz3v7 sz3v8 sz3v9 sz3v10 ÓÖB
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 21
16 17 10 17 17 17 17 17 17 18 19
27 22 40 25 34 36 40 38 48 5 30

25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 24
10 10 10 10 10 10 21 21 21 21 15
40 40 40 40 40 40 9 9 9 9 38

mérési idő 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
eltime 677,82 774,9 791,86 821,4 939,6 1207 15,8 135 162 184,96 15
cpm 22,6 19,2 12,4 19,33 19,33 22 17,3 18,9 20,53 15 16,5
cpmhiba 10,86 11,79 14,66 11,74 11,74 11,01 12,4 11,9 11,4 13,33 12,7
sis 569,32 466,7 264,78 440,2 444,1 490,8 409 415 526,4 350,77 371
tsie 551 579 659 580 570 595 594 592 590 618 625
dt 29,01367 29,71 12,6977 30,44 32,26 36,68 51,2 53,3 53,55 53,649 67,9
c1 0,803195 0,799 0,90854 0,795 0,784 0,758 0,68 0,67 0,667 0,6668 0,6
Bq 5,050505 3,333 -0,101 3,399 3,399 4,747 2,36 3,2 4,005 1,2121 1,95
kon 6,288018 4,172 -0,1112 4,278 4,337 6,263 3,47 4,78 6,002 1,8178 3,26
hiba 0,808639 0,575 -0,0185 0,588 0,596 0,815 0,5 0,66 0,804 0,2787 0,48
 2 2 1 2 2 2 22 2 2 2
jóhiba 1,700765 1,549 1,04582 1,563 1,584 1,773 1,71 1,83 1,931 1,5974 1,88

 2
  
  
  
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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