
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 

 
Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék 

Atomfizikai Tanszék 
 

 
 
A Gellért-hegy és a Lukács-fürdő vizeiben mért radon- 

és rádiumtartalom lehetséges forrásai 
 

 
Tudományos Diákköri dolgozat 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Készítette: Palotai Márton 
geológus, V. évfolyam 

 
 
 

 
Témavezetők: 

Mádlné Dr. Szőnyi Judit  egyetemi docens 
Dr. Horváth Ákos  egyetemi docens 

 
 
 
 

Budapest, 2004. 



Abstract 
On the basis of already published data of radon and radium measurements in the larger area of the Gellért 

Hill and Lukács Spa (Budapest, Hungary), expanded by measurements accomplished during recent research, I 
outline the character of the radioactivity of the waters in the investigated area, the localisation of the prominently 
radioactive areas, and, considering the geological factors, I suggest a geological model for the importance and 
role of the possible impact factors.   

The most prominently anomalous area lies at the northern part of the Gellért Hill. In the centre of the 
anomaly, the Rudas Spa, ~600 Bq/l radon and ~1000 mBq/l radium concentrations are measured. Radon, and to 
a lesser extent radium concentrations, decease towards the neighbouring Gellért and Rác Spas (Rn: ~50 Bq/l, Ra: 
~500 mBq/l). In the Rudas Spa, the Török Spring and immediate neighbours are characterised by highest radon 
concentrations. These values (600 Bq/l radon) are the highest in Hungary’s ground waters. Related to the waters 
of the Gellért Hill, the springs of the Lukács Spa show radioactivity values even a magnitude lower. Radium 
concentrations of the lukewarm (20-37°C) springs are about 50–100 mBq/l, while hot springs (37-60°C) show 
200–300 mBq/l radium content. Both types have radon concentrations averaging 20-25 Bq/l. The Római Spring 
shows a local anomaly: it’s radium content does not significantly differ from related springs, but radon 
concentrations are 4-5 times higher than those (60-90 Bq/l).  

According to the established model, spring waters gain radium originated in deep basins, while radium 
content of infiltrating waters is considered as insignificant. The different radium contents of the hot and 
lukewarm waters of the Lukács Spa are explained by this model.   

The comparability of the radon concentrations of the above mentioned springs suggests similar geological 
settings of the discharge areas. Radon sources are supposed to be mainly bound to Oligocene clayey formations. 
The anomalous behaviour of the Római Spring is not completely explained yet. 

The prominent radioactivity of the waters of the Gellért Hill are – according to my hypothesis – explained 
by the combined effect of a currently not exposed Upper Cretaceous lamprophyric dyke lying in  the discharge 
area of the Rudas springs, and the tectonic element also inducing spring discharge. 

Finally, further research topics are proposed to extend our knowlegde on the radioactivity of the Buda 
Thermal Karst System. 

 
Összefoglalás 
A Gellért-hegy tágabb környezete és a Lukács-fürdő térségének vizeiben korábban készült radon- és 

rádiummérések, valamint jelen kutatás keretei közt elvégzett, kiegészítő jellegű mérések alapján dolgozatomban 
felvázolom a vizsgált terület vizei radioaktivitásának jellegét, a kiemelkedő radioaktivitású területek 
elhelyezkedését, és a földtani tényezők mérlegelésével geológiai modellt javaslok a lehetséges hatótényezők 
jelentőségére, szerepére vonatkozóan.  

 A legkiemelkedőbb anomális terület a Gellért-hegy északi részén – központjában a Rudas-fürdővel – 
található, itt ~600 Bq/l radon, ill. akár 1000 mBq/l rádium is mérhető. A radon-, és kisebb mértékben a 
rádiumkoncentrációk a szomszédos Gellért- és Rác-fürdők felé csökkennek (Rn: ~50 Bq/l, Ra: ~500 mBq/l). A 
Rudas-fürdő környezetében a Török-forrás és a közvetlen szomszédos források mutatják a legnagyobb 
radonkoncentrációkat. A magyarországi felszín alatti vizekben itt mérhető a legnagyobb radontartalom (600 
Bq/l). A Gellért-hegyi vizekben tapasztaltakhoz képest a Lukács-forráscsoportban akár egy nagyságrenddel 
kisebb rádium- és radonkoncentrációk mérhetők. A langyos (20-37°C) források rádiumtartalma (50–100 mBq/l) 
a meleg (37-60°C) forrásokban mért értékeknek (200–300 mBq/l) csak fele – harmada. Radontartalmuk egyaránt 
20–25 Bq/l körüli. Lokálisan elkülönül a Római-forrás, melynek rádiumtartalma a rokon kutakéval összevethető, 
radonkoncentrációja azonban akár 4-5-ször nagyobb azokénál (60-100 Bq/l).  

A felállított modell szerint a mélymedencékből származó rádium a kiáramlási zónákban a keveredési 
arányoktól függően hozzájárul a források rádiumtartalmához. A felszínről leszivárgó vizek rádiumtartalmát e 
komponenshez képest elenyészőnek ítélem. Ez magyarázza a Lukács-fürdő langyos, ill. meleg forrásainak eltérő 
rádiumtartalmát.  

A Lukács-fürdő meleg és langyos forrásaiban mérhető radonkoncentrációk hasonlóságának oka a 
kiáramlási területek földtani hasonlóságában keresendő – a radon forrását e zónában eddig bizonyíthatóan 
oligocén agyagos képződmények jelentik. A Római-forrás anomális viselkedésének okát megnyugtatóan nem 
sikerült tisztázni. 

Hipotézisemben a Gellért-hegyi vizek radioaktivitásának kiemelkedő voltát egy, a Rudas-fürdő 
forrásainak kiáramlási területén jelenleg nem feltárt, felső-kréta lamprofíros telér, és a forráskilépést előidéző 
szerkezeti elem együttes hatásával magyarázom.   

Végül további kutatási témákat javaslok a Budai Termálkarszt radioaktivitásának alaposabb 
megértéséhez. Az egész Termálkarsztra kiterjedő radioaktivitás-vizsgálatoknak, a hatótényezők tisztázásának, 
valamint a Gellért-hegy célzott felmérésének kiemelt jelentőséget tulajdonítok.  
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1. Bevezetés 

A felszín alatti vizek radioaktivitásának megismerése rendkívül fontos feladat. A radioaktív 
vizeknek egyrészt jelentős gyógyászati felhasználása lehetséges, melynek megfelelő 
kihasználásához nem nélkülözhető a geológiai és egyéb hatótényezők ismerete. Másrészt a 
magas radioaktivitású, különösképpen a magas radontartalmú vizek esetleges 
egészségkárosító hatása miatt is szükséges e vizek eredetének, jellegeinek vizsgálata. 

A budapesti hévizek radioaktivitása a XX. század eleje (WESZELSZKY 1912) óta ismert, 
részletes vizsgálatok azonban – napjainkig is - csak a Gellért-hegy, valamint a Lukács-fürdő 
területére készültek (ALFÖLDI et al. 1968; BARADÁCS et al. 1999, 2002; KASZTOVSZKY et al. 
1996; VÁRHALMI 2004). Ez utóbbi munkák azonban nem foglalkoznak a jelenség eredetével, 
földtani okaival. Dolgozatomban e két – adatokkal rendelkező - területet tanulmányozom. 

 

Célkitűzésem, hogy összegyűjtsem és rendszerezzem az irodalomban, a vizsgálandó terület 
felszín alatti vizeinek radon- ill. rádiumtartalmával kapcsolatos fellelhető adatok mindegyikét. 
Az eredmények értelmezhetőségét segítendő, saját méréseimmel egészítem ki azokat. Az 
archív, valamint jelen kutatás keretében mért adatok elemzése során megvizsgálom a radon- 
ill. rádiumkoncentrációk területi változékonyságát, valamint egymással, és a felszín alatti 
vizek egyéb paramétereivel (hőmérséklet, vízkémiai jellegek, stb.) való összefüggését. A 
rendelkezésre álló földtani és hidrogeológiai ismeretek, valamint a mérési eredmények 
értelmezése alapján hipotézis-modellt állítok fel a vizekben megjelenő radon és rádium 
eredetének lehetséges forrásaira vonatkozóan. E felvetéseket – az adatok szórvány jellege 
miatt - munkahipotézisként kezelem. Dolgozatom végén a témakörben folyó további 
kutatások irányára teszek javaslatot annak érdekében, hogy a felállított modellt, annak 
helyességét vagy hibás mivoltát minél sokoldalúbban lehessen elemezni. 

 

Az ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszékén évek óta folynak a budapesti 
hévizekkel kapcsolatos hidrogeológiai kutatások (MINDSZENTY et al. 1999, 2002, MÁDLNÉ 
SZŐNYI & ERŐSS 2004, LIEB 2004). Az Atomfizikai Tanszéken ugyanakkor a környezet, ezen 
belül a budapesti termálvizek radioaktivitásának vizsgálata is kiemelt kutatási terület 
(VÁRHALMI 2004, AROS 2003, DEÁK 1995). Tudományos diákköri dolgozatom a két témakör 
összekapcsolásával, a két tanszék közti együttműködés keretében készült. 
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2. Kutatástörténet 

„Budapest székesfőváros tanácsa felkérte az egyetem II. sz. chemiai intézetét, hogy az … 
artézi, rudas, és sárosi fürdők forrásainak vizét megvizsgálja, vajjon nem tartalmaznak-e azok 
valamilyen radioactiv testet” – írja WESZELSZKY GY. 1912-ben. Az 1920-as években már 
köztudott volt a Rudas-fürdő Hungária-forrásának radioaktivitása, sőt, úgy vélték, „a forrás 
vizének egyik lényeges gyógyítófaktora a vízben oldott rádiumemanáció”, ezért a forrás 
ekkoriban történt átalakításakor nagy hangsúlyt fektettek a radonveszteség minimalizálására: 
méreteiben csökkentették, és (reményeik szerint) szinte légmentesen lezárták a nyílt 
vízfelülettel rendelkező tározómedencét (WESZELSZKY 1928).  

Az 1910-es, ’20-as, ’30-as években a budapesti hévizek radioaktivitásának vizsgálata 
vezetésével történt. Rendkívül alapos méréseket végzett a Gellért-hegyi forrásokban, egy-egy 
forrás különböző részein, különböző módszerrel vett víz- és iszapminták elemzése során 
értékes eredményeket mutatott ki. A mintavétel és a mérések helyességére nagy hangsúlyt 
fektetett (WESZELSZKY 1912, 1933). Ezért, ha mért értékeinek mai adatokkal való számszerű 
összevetése ma nem is egészen helyénvaló - bár meglepően jól egyeznek a modern mérések 
eredményeivel-, az általa kimutatott arányok és trendek, úgy gondolom, iránymutatóak.  

A budapesti hévizek radioaktivitását vizsgálva WESZELSZKY (1912) azt találta, „hogy a Szent 
Gellért-hegy körül fakadó források rádiumemanációban leggazdagabbak … A forrásokat 
környező üledékes kőzetek … tisztán üledékes lévén, nem valószínű, hogy rádiumban 
bővelkedjenek. … A Gellérthegy főkőzete dolomit. Ebben a víz széles barlangokat tud vájni. 
E barlangokban … a víz évszázadok óta rádiumban dúsabb iszapot halmozhat össze, … ebből 
nyerheti most rádiumemanáció tartalmát. … A józsefhegyi források útjoknak utolsó szakaszát 
márgán és kavicson keresztülszivárogva teszik meg. E laza kőzetben a forróvízben oldott … 
rádiumemanációnak tekintélyes része elveszhet. … A két artézi kút újabb keletű lévén, ez 
adhatja magyarázatát, hogy vizük rádiumemanációban aránylag legszegényebb.”  

A Gellért-hegyi források radontartalmát a forrásokban a hévíz által „lisztszerű finom porrá” 
mállasztott dolomit felszínén megkötött rádiumnak tulajdonította, és ezt mérésekkel is 
alátámasztotta. Kimutatta, hogy a Rudas-fürdő Rákóczi-forrása „rádiumemanációban 
legdúsabb”, tőle észak és dél felé a mért értékek lecsengenek.  

A Lukács-fürdőben a Gellért-hegyi értékek kb. 5-10%-ának megfelelő radioaktivitást mért. 
Eezt a kiáramlási terület kőzettani jellegeihez, a radon vízból való távozását – véleménye 
szerint – lehetővé tevő kavicsos, ill. márga jellegű képződményekhez köti. A városligeti 
mélyfúrású kútban pedig az akkor elérhető kimutatási határ alatti értékek jelentkeztek 
(WESZELSZKY 1912). Az észak-budai (és tatai, esztergomi) langyos vízű kutak 
radioaktivitásával FROHNER R. (1912) foglalkozott. Ezek radioaktivitása a dél-budai vizekhez 
képest elenyészőnek mutatkozott.  
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HORUSITZKY H. (1939) nagy értékű monográfiájában nem foglalkozik a források 
radontartalmával („e kérdést másokra bízom”), csupán megemlíti, hogy „rádióaktivitásukat a 
triász alatti kőzetekből, esetleg a kristályos palákból, gneiszből, vagy más őskőzetekből 
nyerik”. 

PAPP F. (1942) hasonlóan átfogó jellegű munkájában WESZELSZKY GY. munkásságára 
hivatkozik, és a legradioaktívabb források fakadási helyeként a Rudast említi meg. 

Az 1960-as évek budapesti hévizekkel kapcsolatos tudását összesítő műben ALFÖLDI és társai 
(1968) táblázatos formában közlik a radioaktivitásra vonatkozó adatokat. 

Az 1980-90-es évektől már modern eszközökkel folynak a vizek radioaktivitásával 
kapcsolatos kutatások. Az MTA Atommagkutató Intézetében (ATOMKI), az Országos 
„Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben (OSSKI), a 
RadLauder laboratóriumban és a nagyobb egyetemeken, így az ELTE-n is végeznek ilyen 
irányú vizsgálatokat.  
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3. A Budai Termálkarszt 

A vizsgált terület a Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló rendszer, azon belül a Budai 
Termálkarszt rendszer részét képezi. A földtani jellegeket a Budai-hegységre korlátozódva 
tárgyalom.  

3.1. A Budai-hegység földtanának áttekintése 

3.1.1. A Budai-hegység földtani fejlődése 
A Budai-hegység felszínen előforduló legidősebb ismert kőzetei triász korúak, a mélyfúrások 
az alaphegységet felépítő mezozóos karbonátos rétegsort nem fúrták át. A felszíni rétegsor 
alját a ladin – alsó-karni, sekélytengeri Budaörsi Dolomit Formáció alkotja. Ebbe települnek 
helyenként a Buchensteini Formáció vulkáni, javarészt piroklasztikus képződményei 
(KUBOVICS 1985). A karnitól egészen a kora-rhaetiig a kialakult intraplatform medencékben 
(HAAS et al. 2000) a Mátyáshegyi Formáció képződött, melynek elkülönítik a Sashegyi 
Tagozatát is. E formációval részben összefogazódik a karni – alsó-nori Fődolomit Formáció 
akár 1000-1500 méter vastag rétegsora. Ez a képződmény gyakran egyedüli képviselője a 
felsőtriásznak, máshol a jellegzetesen vastagpados, lofer-ciklusos nori – rhaeti Dachsteini 
Mészkő Formáció települ rá (WEIN 1977). 

A triász és az eocén között a Budai-hegység területéről nem ismerünk biosztratigráfiailag 
meghatározható korú üledékeket. Az üledékhézagban bizonytalan, nagy valószínűséggel a 
kréta – eocén szárazulati eseménnyel korrelálható szárazföldi mállástermékek, 
bauxitindikációk jelennek meg. A Budakeszi Pikrit Formáció (CSÁSZÁR 1997) lamprofíros – 
karbonatitos kőzetei egy késő-kréta magmás esemény termékei (AZBEJ 2002). 

Jelentősebb üledékképződés csak az késő-eocénben, a priabonai korszakban kezdődő 
transzgresszió nyomán indult meg (WEIN 1977). Az abráziós báziskonglomerátum fölött a 
sekélytengeri Szépvölgyi Mészkő Formáció kőzetei települnek. Erre települ a mélyebb vízi 
kifejlődésű felső-priabonai – alsó-kiscelli Budai Márga. Utóbbi két formáció összvastagsága 
legfeljebb 200m.  

A terület földtani fejlődését a középső-eocéntől a kora-miocénig a Velencei-hegység és a 
Cserhát közt a Budai-hegységen is áthúzódó ún. Budai-vonal határozta meg A nagyjából 
északkelet – délnyugati csapású fácieshatártól nyugatra a kora-oligocénben szárazföldi 
lepusztulás zajlott („infraoligocén denudáció”), míg tőle keletre a (részben) euxin fáciesű 
Tardi Agyag képződött. A késő-kiscelli transzgresszió már átcsapott a Budai-vonalon (TARI et 
al. 1993), tőle nyugatra a sekélytengeri Hárshegyi Homokkő, míg keletre a mélyvízi Kiscelli 
Agyag rakódott le (NAGYMAROSY & BÁLDINÉ 1988). A Törökbálinti Formáció homokos 
üledéke az egri korszakban halmozódott fel.  

A hegység a miocénben fokozatosan szárazulattá vált. A pleisztocénben a mindenkori 
erózióbázis szintjén édesvízi mészkövek képződtek (SCHEUER & SCHWEITZER 1988), míg a 
hegység többi területén lösz és lejtőtörmelékek a pleisztocén jellegzetes üledékei. 
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A rétegtani egységek rövid hidrogeológiai szempontú leírása 
 

3.1.2. 

A formációleírások GYALOG & CSÁSZÁR (1995), a hidrosztratigráfiai vonatkozások 
MINDSZENTY et al. (2000) alapján készültek. 

Budaörsi Dolomit Formáció 
Többnyire jól rétegzett, olykor pados felépítésű dolomit, az algamaradványok (diploporák) 
kioldásából származó csőszerű pórusokkal. Gyakran erősen repedezett, vagy porló, közepes 
vízvezető képességű kőzet.  

Mátyáshegyi Formáció 
Gyakran tűzkőgumós, mészkő és dolomit kifejlődésű, karbonátos képződmény, 

márgabetelepülésekkel. Dolomit tagozata repedezett, közepesen vízvezető képződmény, 
mészkő tagozata jól karsztosodó, jó vízvezető kőzet. 

Fődolomit Formáció 
Jelentős vastagságú (1000-1500 m), többnyire vastagpados, ciklusos felépítésű dolomit. 

Gyakran töredezett, közepes vízvezető képességű, azonban a nagyobb tektonikai vonalak 
mentén jó vízvezető lehet. 

Dachsteini Mészkő Formáció 
Többnyire vastagpados, ciklusos felépítésű mészkő. Jól karsztosodott, gyakran 

mikrorepedezett, jó vízvezető képességű kőzet. Vastagsága 700-1000m. 
Szépvölgyi Mészkő Formáció 
5-7% agyagtartalmú mészkő, mészmárga. Agyagtartalma ellenére jól karsztosodó, jó 

vízvezető képességű kőzet. Átlagos vastagsága néhány 10 méter. 
Budai Márga Formáció 
Mélyebb részében márga, mészmárga, magasabb részében agyagmárga kifejlődésű, 

gyakori tufitos homokkőzsinórokkal. Repedezettsége, mikrorepedezettsége révén közepes 
vízvezető. Vastagsága 50-200 m. 

Tardi Agyag Formáció 
Uralkodóan mikrorétegzett agyagos aleurolit. Vízrekesztő képződmény. Vastagsága 90-

130 m. 
Kiscelli Agyag Formáció 
Agyagos agyagmárgás aleurolit, agyagmárga. Vízrekesztő képződmény. Vastagsága 

általában 30-500 m közötti. 
Hárshegyi Homokkő Formáció  
Uralkodóan durvahomokkő, helyenként finomhomokkő-, konglomerátum-, illetve 

agyagbetelepülésekkel. A típusos Hárshegyi Homokkő kötőanyaga utólagos hidrotermális 
hatásra kialakult kova, kalcedon, ritkábban barit; alig kovás változatának kötőanyaga 
általában kalcit vagy limonit (BÁLDI & NAGYMAROSY 1976). Rossz vízvezető. Vastagsága 
20-200 m. 

Törökbálinti Homokkő Formáció 
Uralkodóan durva és finomszemű homokkő, alsóbb részén agyagbetelepülésekkel. 

Közepes vízvezető képességű. Vastagsága 200-500 m. 
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3.1.3. 

3.1.4. 

A Budai-hegység szerkezete és szerkezetének fejlődése 
A Budai-hegység szerkezetére a vetős elemek kulisszás elrendeződése jellemző. A 
legjellemzőbb irányok: északnyugat – délkelet, ill. kelet – nyugat. A hegység keleti határát az 
ilyen jellegű vetőkből összeálló komplex törésvonal alkotja (WEIN 1977). E peremi vetőzóna 
recens aktivitása nem kizárt. Az 1956-os dunaharaszti, 5,6-os magnitúdójú földrengés is 
feltételezhetően e zóna aktivitásához kötődik  (CSONTOS L. szóbeli közlése).    
A hegység szerkezetfejlődését FODOR és társai (1994) szerint feltételezhetően négy tektonikai 
fázis határozta meg. A kréta során ÉK-DNY-i kompresszió hatására enyhe redők, feltolódások 
jöttek létre. A késő-paleogén – kora-miocénben NyÉNy-KDK–ÉNy-DK-i kompresszió és rá 
merőleges tenzió uralkodott. A középső-miocén – pliocén (?) időszakban a K-Ny- i ill. DK-
ÉNy-i extenzió hatására korábbi vetők normál vetőkként reaktiválódhattak és további normál 
vetős szerkezetek keletkeztek. Végül feltételezhető egy kvarter korú ÉK-DNy-i extenzió (és 
esetleg egy rá merőleges kompresszió) fellépése is. A kőzetrések előfordulását a leggyakoribb 
tektonikai irányok határozzák meg. Ezek: ÉNy−DK, NyÉNy−KDK, K−Ny, ÉK−DNy és É−D. 
A kőzetrések a barlangokban jól tanulmányozhatók. (LEÉL-ŐSSY, 1995).  

A Gellért-hegy és környékének földtana 
3.1.4.1. Földtani felépítés 
A Gellért-hegy fő tömege triász dolomitból 
(Fődolomit Formáció?) áll, amelybe helyenként 
szervesanyag-dús agyagmárga, márga, illetve 
tűzköves dolomit, mészkő rétegek (Sashegyi 
Tagozat) települnek. A felső-eocént a 
báziskonglomerátum 9-25m vastag rétegsora 
(KORPÁS et al. 2002), a Szépvölgyi Mészkő 
kisebb előfordulásai, valamint az oligocénba is 
átnyúló Budai Márga („bryozoás márga” és 
tipikus Budai Márga) alkotja. Az oligocén 
Tardi ill. Kiscelli Agyag több száz méter 
vastagságot is elérhet. Az egri korú Törökbálinti 
Homokkő 250-300m vastag rétegsora csak 
fúrásban ismert a területről. A pleisztocént 
édesvízi mészkövek, lösz, Duna-teraszként 
értelmezett kavics és homok képviselik. A 
terület antropogén átalakítása jelentős. 

 

 

1. ábra. Gellért-hegy és környezetének
rétegsora (KORPÁS et al. 2002).  
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3.1.4.2. A Gellért-hegy szerkezete 
A terület legfontosabb szerkezeti elemeinek irányai jól illeszkednek a Budai-hegység 
általános szerkezeti vonásaihoz. Kulisszás elrendezésben megjelennek a K-Ny-i és az ÉNY-
DK-i vetőzónák (TÓTH 2003). 

 

 
2. ábra. A Gellért-hegy és DK-i előtere fedetlen földtani térképe (KORPÁS et al. 2002 után, módosítva). 

A legfontosabb tektonikai elem a Gellért-hegy északkeleti oldalán futó, ÉNY-DK-i csapású 
normál vető, ill. vetőzóna (2. ábra; WEIN 1977, KORPÁS et al. 2002), mely északnyugaton 
több ágra szakadva áthalad a Rudas-fürdő területén, majd a Duna alatt haladva a Szabadság-
hídtól délre a folyó bal partjára ér (északkeleti peremvető sensu KORPÁS et al. 2002). A 
tulajdonképpeni fővető a Duna medre alatt halad, a Gellért-hegy sziklafalát alkotó vető kisebb 
vetési magasságú (KORPÁS et al. 2002). A Gellért-hegyi hévforrások feltehetőleg ehhez a 
vetőzónához kapcsolódnak (TÓTH 2003).   
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A hegy központi részének legnagyobb törése a K-Ny-i csapású, jobbos normál elvetésű, a 
Citadellától közvetlenül délre haladó ún. Citadella-vető. Kisebb, ÉÉK-DDNy-i csapású vetőt 
feltételeznek a hegy délkeleti részén is (KORPÁS et al. 2002). 

 

 

3. ábra. A triász rétegek fedőjének mélysége, valamint a térképezett szerkezeti elemek – vízi szeizmika 
alapján (TÓTH 2003). 

3.1.5. A József-hegy és a Lukács-fürdő környezetének földtana 
 

A 1000 méternél is vastagabb felső-triász fölött az 5-10 méter 
vastag eocén alapkonglomerátum, majd a 80m vastagságot is 
elérő Szépvölgyi Mészkő települ. A mészkövet általában a 
Budai Márga rétegei fedik (50-100m), melyben egyidős, 
neutrális vulkanizmusra utaló tufazsinórok is találhatók. A 
márga vastagsága néhol eléri a 200 m-t is. A Rózsadomb 
területének legnagyobb részén ez a képződmény található a 
felszínen. A környékről ismert alsó-oligocén korú kőzetek a 
Tardi Agyag és Kiscelli Agyag, összesen kb. 150-300m 
vastagságúak. A pleisztocént édesvízi mészkő és áthalmozott 
lösz képviselik (LEÉL-ŐSSY 1997).  

A ÉNY-DK-i csapású budai peremvető áthalad a területen 
(WEIN 1977). 
 

 4. ábra. A József-hegy elvi rétegsora 
(LEÉL-ŐSSY 1997). 
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3.2. A Budai termálkarszt hidrogeológiája  
A Budai-hegységi Termálkarszt rendszere a Dunántúli-középhegység felszín alatti 
vízrendszerébe illeszkedik. 

 

 
5. ábra. A Budai Termálkarszt helyzete (ERŐSS A. hozzájárulásával). 

Földtani határai az alpi mezozóos alaphegységi pászta határaival egyeznek meg. ÉNy-on a 
Rába-vonal, északon a Diósjenő–vonal határolja. ÉK-en egészen Romhányi rögig, a 
Dachsteini Mészkő legkeletebbi előfordulásáig nyomozható. K-i határa szintén eltolódásos 
vetőzóna. DK-i irányban lehatárolása bizonytalan. Nyugat felé földtani alapon nem 
választható el az alaphegységi pászta folytonossága következtében. A mezozóos 
képződmények feküje - középhegységi analógia alapján - perm korú törmelékes kőzet. 

Földrajzilag a Budai-hegység, a Pilis és a Vác – Csővári rögök területe tartozik hozzá. A 
morfológiai vízválasztó nem esik egybe a karsztrendszer gerincvonala által kijelölt hidrológiai 
határral.  

A beszivárgási terület és a beszivárgó vízmennyiség vizsgálata még nem lezárt kérdés. 

A megcsapolódási terület egyértelműen kijelölhető. Jellegzetessége, hogy erősen koncentrált, 
mert tektonikai vonalakhoz kapcsolódik, és nagy geotermikus gradiens kíséri. 

A termálkarszt-rendszer természetes megcsapolódása a Duna jobb partján az ún. Budai-
forrásvonal. Budapest területén a déli melegebb (25°C-nál melegebb) (a Gellért-és a Lukács-
forráscsoport, a Margitsziget É-i részénél fakadó források) és az északi langyos források 
(25°C-nál hidegebb) (Árpád-, Római-, Pünkösd-forráscsoport) tartoznak hozzá. A rendszer 
ÉNy-i irányban is megcsapolódik a budainál kisebb hozamú, esztergomi langyos források 
formájában (SÁRVÁRY 1995). A források egy-egy területen általában ún. forráscsoportokban 
jelennek meg. 
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Mesterséges megcsapo-
lók a Budán és Pesten 
fúrt hévízkutak, a pilisi 
és a Dorog környéki 
bányák, valamint a Duna 
bal partján fúrt 
szlovákiai hévízkutak 
(MINDSZENTY et al. 
1999).  

A jelenlegi karsztrend-
szer termálkarsztos, nem 
pedig hidrotermális 
rendszer. Az utóbbi 
vulkáni működés során 
keletkező, juvenilis forró 
vizek jelenlétét és hatását 
is feltételezné. A Budai 

Termálkarszt 
rendszerében meteorikus 
vízcirkuláció folyik kü-
lönböző behatolási 
mélységű, és ennek 
megfelelően különböző 
mértékben felfűtött 
áramlási rendszereken 
keresztül. Ezen külön-
böző hőmérsékletű, 
hangsúlyozottan csak 
csapadék eredetű ol-
datok keveredési zónája 
a forráskilépési helyek 
közelében található 
(MINDSZENTY et al. 
1999).  

 

6. ábra. Budapest hévíz-előfordulásai, a Gellért-hegyi- és a Lukács-
forráscsoport kiemelésével (ALFÖLDI et al. 1968 alapján). 
 
A Budai Termálkarszton beszivárgó vizek hosszú (10000 éves nagyságrendű) felszín alatti 
tartózkodás (BABIDORICS 1998) után felmelegedve, az erózióbázis közelében feláramlanak. A 
feláramló víz kényszerpályára kerül az alaphegység és a vízrekesztő medenceüledék határán, 
így visszafordul a Duna-vonalba (ALFÖLDI 1979). 
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ALFÖLDI (1981) – a tárolók viszonyainak komplex elemzése alapján – bevezette a hazai 
szakirodalomba az ún. karéjos áramlás fogalmát, mely szerint „az utánpótlódási területeken 
beszivárgó csapadékvíz a forrásvonalakat megkerülve karéjos áramlással jut vissza a 
felszínre". 

 

 
7. ábra.  A Budai-hegység karsztvízáramlási rendszere (KOVÁCS & MÜLLER 1980 után módosítva). 

A vízmozgás a hegységrészek szabadtükrű karsztvízszintje és a megcsapolódási terület szintje 
közötti potenciálkülönbség következménye. Ez részben a tengerszint feletti 
magasságkülönbségből, részben az eltérő hőmérsékletű vizek sűrűségkülönbségéből adódik. 
Ezt az áramlási rendszertípust ALFÖLDI (1981) után hidrodinamikus vezérlésű geotermikus 
áramlási rendszernek nevezzük. A beszivárgó vizek a mélyben hőt vonnak el környezetüktől 
(hőgyűjtő terület), majd a feláramlási szakaszban ezt a hőt a felszínre hozzák hévizek 
formájában, a hő egy részét leadva környezetüknek.  

A termálvizek hőmérséklete összefüggésbe hozható a mélyzónából felszálló meleg, valamint 
a felszín felől beszivárgó hideg vizek keveredési arányával. Természetesen csak a 
hőmérsékletek alapján nem mondható meg a keveredés pontos mértéke (ezt pl. izotópos 
mérésekkel lehetne megtenni), de nagy vonalakban eligazítanak a keveredés arányát illetően. 
Egy egyszerű modellben tehát feltehetjük, hogy minél melegebb egy termálvíz, annál 
meghatározóbb a felszálló ág aránya a víz jellegeinek létrehozásában, és minél hidegebb egy 
víz, annál inkább a felszíni eredet szabja meg jellegét. 
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3.3. A Gellért-hegyi és a Lukács-forráscsoport  

3.3.1. A Gellért-hegyi forráscsoport  
 

8. ábra. A Gellért-hegy északkeleti oldala, a fürdők, a 
fontosabb források és a táró feltüntetésével. A Gellért-
hegyi táróban mélyített kutakat nem ábrázoltam. 

           1. Mátyás-forrás (Rác-fürdő) 
2.  Nagy-forrás 
3.  Hungária I. forrás 
4.  Attila II. kút 
5.  Juventus-kút 
6.  Hungária II. kút 
7.  Rákóczi-forrás 
8.  Török-forrás 
9.  Gül Baba-forrás 
10. Kinizsi-forrás 
11. Beatrix-forrás 
12. Mátyás-forrás (Rudas-fürdő) 
13. Diana-forrás 
14. Árpád I. forrás 
15. Árpád IV. kút 
16. Ősforrás  
17. III. kút 
18. II. kút. 
 
 

A Gellért-hegy északkeleti oldalában, 
feltételezhetően a peremi vetőzónához 
kapcsolódóan (PAPP 1942) jelennek meg a 
hévforrások. Hőmérsékletük 30-47°C közt 
változik, de egy-egy forrás hőmérsékletének 
ingadozása 3-4°C-nál általában nem nagyobb 
(HORUSITZKY 1939, PAPP 1942, ALFÖLDI et al. 
1968 alapján). Valamennyi forrás triász 
dolomitból fakad, a fúrt kutak is általában erre 
vannak szűrőzve. A forráscsoportra három 
gyógyfürdő települt. 

A legészakabbi Rác-fürdő két forrása a Nagy-(2) 
és a Kis- vagy Mátyás-forrás (1). (Zárójelben a 
kutak ábrán szereplő sorszáma.) 

A Rác-fürdőtől délkeletre, a Szabadság-híd déli 
oldalán található a Rudas-fürdő.  

Természetes forrásai délről észak felé haladva: 
Árpád II., Árpád I. (14), Mátyás (12), Beatrix 
(11), Diana (13), Hygieia, Kinizsi (10), Gül Baba 

(9), Török (8), Musztafa, Rákóczi (7), Kossuth, Attila I., Udvari, Hungária I. (3) források. 

Fúrt kutak dél felől északra haladva: Árpád IV. (15), Árpád III., Hungária II. (6), Attila II. (4), 
Juventus (5) kutak (PAPP 1942 és ALFÖLDI et al. 1968 alapján). 
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Ma e források és kutak nem mindegyike üzemel, ill. érhető el. 

A fürdő ivócsarnokába a Juventus, az Attila II. és a Hungária II. kutak vizét vezetik. A 
továbbiakban, minthogy az eredeti Attila- és Hungária-forrásokat nem használják, 
amennyiben külön nem említem, „Attila” néven az Attila II. kút, „Hungária” néven pedig a 
Hungária II. kút értendő. 

A Gellért-hegy déli részén fekvő Gellért-fürdő eredetileg az ún. Ősforrásra [a régi 
Sárosfürdőre (16)] települt, amely jelenleg lefedve a Szabadság-hídra kanyarodó 
villamossínek alatt található. A délről észak felé (általában) növekvő sorszámú fúrt kutak 
részben a hegy belsejébe vágott táróban mélyültek. A táró északnyugat felé egészen a Rác-
fürdőig tart, leágazása van a Rudas felé is. 

A Gellért-hegy oldala mentén a Dunában szökevényforrások fakadnak. Ezek jellegei, az 
általuk szállított vízmennyiség, és radioaktivitásuk is csak részben ismert. 

3.3.2. A Lukács-forráscsoport 

 
9. ábra. A Lukács-fürdő térképe (LIEB 2004 után módosítva). Aláhúzás jelzi azokat a forrásokat és 
kutakat, amelyeknek radon- és/vagy rádiumtartalmára vonatkozóan  információval rendelkezünk. 

A Lukács-fürdő környezetében számos forrás fakad (9. ábra). Ezek hozamát egészítik ki. ill. 
a források szennyezettsége miatt egyre inkább helyettesítik a fúrt kutak. A források 
Szépvölgyi Mészkőben, ill. Budai Márgában fakadnak.  

A Dunához közel törnek, ill. részben csak törtek fel az ún. meleg források: Antal-, Imre-, 
János-, István-, Mária-, Király-, Nádor-, Régi Lukács-, Szent Lukács-, Régi Ivóforrás, 
Kápolna-forrás és az Iszaptó egyes forrásai. Hőmérsékletük 37 – 60°C, legmelegebb az Antal-
forrás, amely jelenleg 53°C-os (LIEB 2004). Hőmérsékletük időben néhány éven belül 
állandónak tekinthető, évtizedes léptékben azonban – a termelés váltakozó volta miatt – 
változhat.  
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A Dunától távolabb, magasabb térszínen fakadnak, fakadtak az ún. langyos források: a 
Malomtó forrásai (a Boltív, az Alagút- és a Tó-források), a Timsós-, Török-, Kristály-, 
Törökfürdő- és a Turbina-forrás. Hőmérsékletük 20-37°C közötti. 

A meleg és a langyos források retrospektív kutatása (LIEB 2004) azt mutatta, hogy azok egy 
viszonylag jól definiálható kb. észak – déli csapású vonal mentén elválnak egymástól. A 
képzeletbeli vonalon fekvő Iszaptóban a két típus egymás mellett jelentkezik. Ez az elválás a 
hidrogeológiai rendszerek hierarchikus voltának ismeretében nem meglepő: a magasabb rendű 
kiáramlás alacsonyabb térszínen jut a felszínre az alacsonyabb rendűhöz képest. Jelen esetben 
joggal feltételezhetjük, hogy a meleg vizű források a langyos vizekénél magasabb rendű 
áramlást képviselnek. 

A Lukács-fürdő környezetében található a Budai-hegység jelenleg ismert egyetlen nagyobb 
méretű aktív forrásbarlangja, a Molnár János-barlang.   

 

4. Radon és rádium a felszín alatti vizekben 

4.1. A radon és a rádium tulajdonságai  
A radon (s. l.) a 86. rendszámú elem, 
színtelen, szagtalan gáz, mely legtöbbször 
csak kis koncentrációkban fordul elő. 
Olvadáspontja -71°C, forráspontja -61,8°C. A 
természetben három izotópja fordul elő, 
tömegszámuk 219 (aktinon), 220 (toron), 222 
(radon s. str), leggyakoribb a 222Rn. 

Nemesgázként kémiailag viszonylag inert, 
kémiai reakciókban való részvétele nem 
jellemzi. 

A rádium a 88. rendszámú elem, elemi 
formában, standard állapotban szilárd, 
olvadáspontja 700°C. Természetben 
előforduló izotópjainak tömegszáma 223, 225, 
226 ill. 228; leggyakoribb a 226Ra. 
A természetben +2 töltésű ionként jelenik 
meg. 

  
A 222Rn a 226Ra-ból α-bomlással keletkezik, és 
maga is α–bomlással bomlik. 
„Felmenőelemei” tehát különböző U- és Th-
izotópok (10. ábra), a bomlási sorban 
közvetlenül előtte a 226Ra áll. 
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10. ábra. A természetes bomlási sorok
(www.szulocsatorna.hu) . 



Az α-bomlás nagy energiájú, de kis hatótávolságú - élő szövetben kb. 30µm (SZERBIN 1994). 

A radonizotópok felezési ideje:  
radon 222Rn  3,82 nap 

         toron 220Rn  55 másodperc 
aktinon 219Rn  3,9 másodperc. 
 

A toron (és főleg az aktinon) rövid felezési ideje miatt a hidrogeológiai kutatásokban kisebb 
jelentőségű, bár egészen rövid transzportútvonal esetén érdemes a toron jelenlétét is vizsgálni.  

A 226Ra felezési ideje 1622 év. 

Minthogy a vizsgált elemek a természetes rendszerekben igen kis mennyiségekben vannak 
jelen, koncentráció helyett aktivitáskoncentrációt használunk jellemzésükre. A továbbiakban, 
bár dolgozatomban koncentrációt említek, azt aktivitáskoncentrációként értem. A 
radioaktivitás mértékét az aktivitással fejezzük ki. Az aktivitás, mint fizikai mennyiség, az 
időegység alatti bomlások számát jelenti, mértékegysége a Bequerel. 1 Bq = 1 
bomlás/másodperc.  

Régen használatos mértékegységei a Curie (Ci), a Mache (ME) és az Eman egységek. Az 
utóbbi két egységet aktivitás (bomlás/idő) és aktivitáskoncentráció [bomlás/(idő×térfogat)] 
értelemben is használták. 

1 Ci      = 3,7×1010 Bq   
1 ME    = 13,5 Bq 
1 Eman = 3,7 Bq.  
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4.2. A radon és a rádium előfordulása a felszín alatti vizekben 
A radon felszín alatti vizekbe jutására számos modellt állítottak fel. Bizonyos körülmények 
közt mindegyik megállja a helyét, de általános érvényű megoldás, a kérdés bonyolultsága 
miatt, ez ideig nem született.  

„Mikroszkópos” megközelítést alkalmaz RAMA és MOORE (1984), akik szerint a radioaktív 
bomlással keletkező radon, ill. az U-Th bomlási sor egyéb izotópjai a kőzetek szemcséiből a 
szemcséken belül megjelenő, ún. nanopórusokba (<1µm) juthatnak. A radon inert gázként 
diffundálhat a szemcseközi vízbe, míg a többi, reakcióképes izotóp a nanopórusok falán 
abszorbeálódik. 

Egy „makroszkópos” megközelítésű modell (BONOTTO & ANDREWS 1997, 1999) szerint a 
felszín alatti vízbe jutó radon mennyiségét matematikailag is leírható módon elsősorban az 
anyakőzet U-tartalma, a kőzet sűrűsége, porozitása, valamint a radon víz és kőzet közti 
egyensúlyi megoszlási hányadosa határozza meg; a szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a 
laboratóriumi eredményeket korrigálni kell a valós értékek eléréséhez.  

Az elsődlegesen meghatározó tényező tehát a kőzettani jelleg. Az anyakőzetnek kell olyan 
ásványokat tartalmaznia, melyek radonforrásként szolgálhatnak.  Az U-Th sor elemei 
leggyakrabban az alábbi ásványok szerkezetébe lépnek be: cirkon (ZrSiO4), monacit (CePO4), 
xenotim (YPO4), zirkelit [(Ca, Fe)(Zr, Ti, U)2O5), allanit (Ca, Ce, La)2(Al, Fe3+, 
Fe2+)3(SiO4×Si2O7×O×OH). 

 NAGY és társai (2000) vizsgálati területén a Sajó – Hernád térségében agyagásványokban 
gazdag aggregátumok tartalmaznak radonforrásként számba vehető monacitot és zirkelitet.  

A leszálló vizek radontartalamát a talaj is befolyásolja. BARABÁS és társai (2003) a Nézsa 
községben tapasztalt radonanomáliát a talajszelvényekben megjelenő U- és Th-tartalmú 
monacit és xenotim, ill. a szórványosan előforduló cirkon, zirkelit, allanit ásványokhoz kötik.  

Aktív vetőzónákban, takarófrontokhoz kapcsolódóan (CHOUBEY et al. 2001), a mérési 
tapasztalatok alapján a térség átlagához képest két-háromszorosára is megnövekedhet a 
radonkoncentráció. Az urán és (radon előtti) leányelemei vetőbreccsák felszínén 
abszorbeálódva felhalmozódhatnak, így a vetőzónán áthaladó vizekbe a radon, mint inert gáz 
koncentráltan beleoldódhat (CHOUBEY et al. 2001).  

Karsztos területeken a felszín alatti vizek révén, barlangok, járatok mentén a radon nagyobb 
távolságokra is eljuthat, a szállítási távolság a fluidum sebességétől és a járatok méretétől 
függ (HAKL et al. 1996).  

Egyes klasszikus, nem termális karsztterületeken a karsztot fedő permeábilis rétegek ill. a 
talajszelvény radonforrás-ásványai okozhatnak akár kizárólagosan is kiugró 
radonkoncentrációkat a forrásokban – ezek a csúcsok jól korrelálnak meteorológiai 
eseményekkel, viharokkal, nagy esőzésekkel (EISENLOHR & SURBECK 1995). A szerzők a 
radon sérülékenység-becslési felhasználását reális lehetőségnek találják a karsztfedő 
vizsgálatával kapcsolatban. 

KASZTOVSZKY és társai (1996) mátraderecskei vizsgálatai arra mutatnak rá, hogy a kutak 
radontartalma jól korrelálhat a szélsebességgel, a talaj, a levegő és a víz hőmérsékletével, a 
légnyomással, valamint időben is jelentősen változhat: egy – két hónap alatt jelentős, extrém 
esetekben akár 4-500%-os változásokat tudtak egy kúton belül megfigyelni.   



A rádium ionos formában, oldott anyagként részt vehet a felszín alatti vízáramlásokban. 
Tóriumból α-bomlással való keletkezésekor a kőzet szemcséinek nanopórusain ugyan az inert 
radonnál sokkal jobban megkötődik (RAMA & MOORE 1984), de a radonnál nagyságrendekkel 
kisebb mennyiségben oldódhat vízben. Egyes vizsgálatok (WESZELSZKY 1937; CHOUBEY et 
al. 2001) szerint nagy fajlagos felületű anyagok felszínén megkötődhet.  

4.3. Mérési technikák 
Az alábbiakban a  napjainkban leggyakrabban használatos módszerek rövid leírása 
következik.  

4.3.1. Kibuborékoltatás 

4.3.2. 

4.3.3. 

A radon kibuborékoltatással való mérésének (DEÁK 1995) alapja, hogy a vízen gázt (levegőt 
vagy nitrogént) pumpálnak át, így a radont a zárt rendszeren belül kihajtják a vízből a 
gázfázisba. Természetesen egyensúlyi állapotban, melynek beálltát meg kell várni a radon 
megoszlik a két fázis közt. Egyensúlyi állapotban a mérőkamrát leválasztva szcintillációs 
vagy egyéb detektorral mérik a radon és leányelemei aktivitását.  

A mérés pontosságát befolyásolhatja, hogy a pumpálás során radon szökhet ki, ha a rendszer 
zártsága nem tökéletes, ill. ha a mérés megkezdése előtt a zárt rendszerben van levegő.  

A buborékoltatásos módszert nyitott rendszerben is alkalmazhatjuk. Ekkor a buborékoltatást 
addig kell végezni, amíg a radontartalom nulla nem lesz. 

A buborékoltatásos módszer előnye, hogy alkalmas kis aktivitáskoncentrációk 
meghatározására, ill. nagyobb a mennyiségű minta felhasználhatósága miatt több radont lehet 
a detektortérbe juttatni. 

Szcintillációs módszer 
A szcintillációs módszer (VÁRHALMI 2004) alapja egyes anyagok radioaktív sugárzás hatására 
történő fénykibocsátásának fotoelektron-sokszorozóval történő mérése. A szcintilláló anyag 
lehet szilárd (pl. ZnS) vagy folyadék. Folyadékszcintilláció esetében a szcintilláló folyadék 
leggyakrabban Optifluor-O, ún. koktél. 

A módszer előnye, hogy kis hatótávolságú sugárzás is jól mérhető. A mérést befolyásolja az 
oldatba kerülő fotonelnyelő anyagok hatása, az ún. kioltás; e háttérhatás lecsökkentését úgy 
érhetjük el, hogy két elektronsokszorozóval mérve a mintát csak a mindkettőbe beérkező 
(egyidejű) impulzusokat regisztráljuk.  A módszer radon és rádium mérésére is alkalmas.    

Nyomdetektoros módszer 
A maratottnyom-detektoros módszerrel való koncentrációmérés a minta α-sugárzása által a 
vízmintába helyezett detektor felszínén létrejövő, NaOH(aq)-os étetéssel („kifőzés”) feltárt 
(mikroszkópos) nyomok egységnyi felületre eső száma (nyomsűrűség) alapján történik. E 
módszerrel radon és rádium egyaránt mérhető, de a mérés viszonylag lassú és körülményes: 
az expozíciós idő radon esetén 12-14, rádium esetén 30 nap, a nyomok számlálása optikai 
mikroszkóppal, manuálisan történik (BARADÁCS et al. 2001, 2002). 
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4.3.4. Gamma-spektroszkópia 
A radioaktív α- ill. β-bomlási folyamatok során a keletkező atommagok általában gerjesztett 
állapotban keletkeznek. Ebből a magasabb energiájú állapotból sok esetben gamma-fotonok 
kibocsátásával jutnak alacsonyabb energiájú állapotba. A gamma-fotonok energiája az egyes 
fotonkibocsátó radioaktív atommagról, és annak energiaszerkezetéről ad információt. Adott 
energiájú foton detektálásából az azt kibocsátó atommag jelenlétére következtethetünk. Az 
egyes energiaértékeken detektált fotonok számát az energia szerint ábrázolva kapjuk a 
vizsgált minta gamma-spektrumát.   A spektrumvonalak intenzitásai a kibocsátó elemek 
mintabeli aktivitásaival arányosak. A spektrumok vizsgálatából e szerint adatokat nyerhetünk 
arról, hogy az általunk vizsgált minta milyen típusú gamma-bomló elemeket tartalmaz, és 
milyen koncentrációban. A kiértékelés a „Spill” és a „Specv” programok segítségével 
történik.  

 

 

11. ábra. Kőzetminta (Tardi Agyag) és a háttér gamma-spektruma. 

Az egyes módszerek megbízhatósága változó, természetesen mindegyiknél megfelelő 
odafigyeléssel pontosabb eredmények várhatók. Általában a kibuborékoltatással kapott adatok 
kicsit nagyobbak az ugyanazon forrásból származó maratottnyom-detektoros eredményeknél 
(BARADÁCS et al. 2001 alapján). 
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4.4. Sugáregészségügyi vonatkozások 

Radioaktív vizek fogyasztásakor közvetlenül, ill. a magas radontartalmú vizeket felhasználó 
fürdőkben történő tartózkodáskor – a levegő radontartalma által – közvetetten belső 
sugárterhelés éri a szervezetet (pl. BARADÁCS et al. 2002, SZERBIN 1994), melynek 
egészségügyi kockázata nem elhanyagolható.      

A radon- ill. rádiumtartalmú vizeket ugyanakkor terápiás célra viszonylag széles körben 
használják. A kis dózisban a szervezetbe jutó (megivott) radioaktív víz pozitív hatással lehet a 
légzőszervekre, a radon- és rádiumdús fürdőket pedig elsősorban mozgásszervi problémák 
esetén alkalmazzák. Jelenleg a Rudas-fürdő vizeit ismerik el radioaktív gyógyvíznek 
(www.budapestgyogyfurdoi.hu). 

 

5. A Gellért-hegy és a Lukács-fürdő vizeiben (és egyéb, 
termálkarsztos szempontból kitüntetett helyeken) mért 
radioaktivitás 

A Budai Termálkarszt vizeiben átfogó radon- és rádiummérések ez idáig nem készültek. A 
Gellért-hegy és a Lukács-fürdő környezetében viszonylag sok mérés áll rendelkezésre, ehhez 
képest az észak-budai források, valamint a mélyfúrású kutak vizsgálata elmaradottabb.   

5.1. Archív radonmérési adatok 
Az irodalomban közölt adatokat a szerzők különféle módszerekkel mérték. ALFÖLDI és társai 
(1968) nem közölték a mérési módszereket. BARADÁCS és társai (1999) maratottnyom-
detektoros eredményeket közölnek radonra és rádiumra egyaránt. 2001-ben és 2002-ben az 
újabb buborékoltatásos radon- és rádiumeredményeiket közlik a korábbi adatok mellett. 
KASZTOVSZKY és társai (1996) egyrészt közlik a korábban, pl. SZERBIN 1994 által közzétett, 
buborékoltatásos radonadatokat a Rudas-fürdő ivócsarnokának forrásaira, másrészt egyéb 
forrásokra nézve új, részben folyadékszcintillációs eredményekről is beszámolnak. 
VÁRHALMI (2004) az ELTE-n mért folyadékszcintillációs adatait közli.  

5.1.1. Gellért-hegy 
Az 1-3. táblázatok a Gellért-hegyi források és kutak publikált radonméréseit foglalják össze. 
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forrás 
WESZELSZKY 

1937 
ALFÖLDI et 

al. 1968 
mérés 
éve SZERBIN 1994 

KASZTOVSZKY 
et al. 1996. 

BARADÁCS 
 et al. 2002 hiba 

BARADÁCS  
et al. 2002 hiba

VÁRHALMI 
2004 hiba 

módszer       buborékoltatás szcintilláció nyomdetektor  buborékoltatás  szcintilláció  

Ősforrás          33 4 

régi táró       49 3 52 1   

I. kút       47 3 58 1 93 4 

II. kút       84 5 83 2   

III. kút       49 3 54 2   

VI. kút      104 6 132 2   

XI. kút          106 5 

Árpád I. 178         120 5 

Diana      627 1942-55      

Rudas, Mátyás 246     172 1956    186 7 

Beatrix 259           

Kinizsi 246           

Gül Baba     466 ill. 512     101 4 

Török          466 14 

Musztafa 178           

Rákóczi 401           

Hungária II.      244 1941-43 67 255 393 23 339 2 283 12 

Attila I. 326           

Attila II.       211 321 289 17 363 4 406 16 

Juventus 209     117 1932-55 126 189 135 9 155 2 131 7 

Hungária I. 206           

Rác, Nagy-forrás 132       123 2   

Rác, Mátyás          84 1941  

 
1. táblázat. A Gellért-hegyi források radontartalma archív mérések alapján [Bq/l]. ALFÖLDI és társai (1968) néhány adata, valamint KASZTOVSZKY és társai 

(1996) és VÁRHALMI (2004) Hungária II., Attila II. és Juventus kutakra vonatkozó adatai átlagok, utóbbi két publikáció mért adatai a 2. és 3. táblázatban szerepelnek. SZERBIN 
(1994) az OSSKI-féle 1990-es méréseket mutatja be, míg ALFÖLDI és társai (1968) összegyűjtött archív eredményeket közölnek. 
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[Bq/l] 1995.02.01. 1995.02.09. 1995.02.28. 1995.08.22. 1995.11.14. 

Attila II. 300 355  304 330 
Juventus 139 149 158 305  

Hungária II. 252 258    

2. táblázat. Az ELTE-n 1995-ben mért Rn-koncentrációk (KASZTOVSZKY et al. 1996). 
 

[Bq/l] 2003.12.02. 2004.01.07. 2004.02.24. 2004.04.20. 
Attila  II. 426 413 412 375 

hiba 15 18 17 13 
Juventus 157 123 133 113 

hiba 7 8 7 6 
Hungária II. 305 275 268 283 

hiba 12 13 12 11 

3. táblázat. VÁRHALMI (2004) által mért Rn-koncentrációk a Rudas-fürdő ivócsarnokából. 

12. ábra. A Rudas-fürdő forrásaiban mért legnagyobb radonkoncentrációk. A
kategóriákba történő besorolás az 1. és 6. táblázatban összefoglalt, az egyes források
bármely hivatkozott publikációban, ill. jelen munkában közölt legnagyobb értéke alapján
történt. Alaptérkép: ALFÖLDI et al. 1968. 
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13. ábra. A Gellért-hegyen mért radonkoncentrációk (VÁRHALMI 2004). 

 
 
 

 
14. ábra. A Rudas-fürdő környezetében mért radonkoncentrációk (WESZELSZKY 1937 és VÁRHALMI 

2004 alapján). A mérési hiba nagyságát csak az utóbbi publikációban közölték. 
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Értékelés 

Az egyes publikációk eredményeit összehasonlítva a következő érdekes megfigyeléseket 
tehetjük. BARADÁCS és társai (2002) nyomdetektoros értékei szisztematikusan kb. 10%-kal 
kisebbek a buborékoltatásos eredményeiknél. VÁRHALMI (2004) értékeinek ettől való eltérését 
a vizsgálatokban megmért források kis száma miatt nehéz megítélni, de jelentős eltérést nem 
feltételezek (1. táblázat). KASZTOVSZKY és társai (1996) Rudas, ivócsarnokbeli mérései 
(Attila II., Hungária II., Juventus) jól egyeznek az előbbi publikációk adataival, ezért 
feltehetjük, hogy a Gül Baba-forrásra vonatkozó értékeik is hasonló kalibrációval készültek 
(2. táblázat). Az ALFÖLDI és társai (1968) munkájában összefoglalt adatok az ivócsarnok 
esetében nem térnek el lényegesen a később publikáltaktól, ezért a Diana-forrásra vonatkozó 
értékeket sem kell elutasítanunk. A WESZELSZKY (1937) alapos méréssorozatából kirajzolódó 
trend (14. ábra) szintén hasonló képet mutat. 

A Gellért-hegy forrásainak radontartalmát megvizsgálva egy, a Rudas-fürdő környezetében 
kicsúcsosodó koncentrációmaximumot figyelhetünk meg. A Gellért-hegy déli részén 30-100 
Bq/l közti koncentrációk jellemzők, a legkisebb értékeket a déli Ősforrásban mérik. A Rudas 
felé haladva a koncentrációk nőnek, ott 120-ról egészen 600 Bq/l-ig is felmegy a 
radontartalom, majd a Rác-fürdő felé ismét lecsökken 80-130 Bq/l-re (1. táblázat).  

A Rudas körzetében is ki lehet jelölni azt a szűkebb zónát, amely a legnagyobb 
radontartalommal bír. WESZELSZKY (1937) szerint a Rákóczi-forrástól észak és dél felé 
egyaránt jelentősen csökken a radonkoncentráció. KASZTOVSZKY és társai (1996) a Gül-Baba-
forrásban mértek pl. a Hungária II. vagy az Attila II. kúthoz képest is (melyek szintén a 
legnagyobb radontartalmú kutak közt vannak) egészen kiugró, 500 Bq/l körüli értékeket. 
VÁRHALMI (2004) a Gül Baba- és a Rákóczi-forrás között elhelyezkedő Török-forrásban talált 
kimagasló, 460 Bq/l-es radontartalmat (ettől, mérései szerint, nem sokkal marad le az Attila 
II. kút). Úgy tűnik, hogy a Rákóczi-, Török-, Gül Baba-források körzete mutatja a legnagyobb 
radonkoncentrációkat, és ez a maximum egyrészt észak (Hungária II., Attila I., Attila II., 
Hungária I. stb.), másrészt  dél (Kinizsi, Beatrix, Mátyás, Árpád I. stb.) felé csökken (12. és 
45. ábra). 

Ettől a trendtől eltér az ALFÖLDI és társai (1968) által leírt, 1940-es évekből származó, Diana-
forrás nagyon jelentősen kiugró értéke (600 Bq/l körül), mely az egyik legnagyobb 
radontartalmúnak gondolt Hungária II. kútban mért radonnak 2,5-szerese. Mivel ez az adat 
több mérés (melyek közt évek teltek el) átlaga, és a mérések közti változás csak 20% körüli 
(6.1. fejezet), értékét nem tulajdoníthatjuk mérési hibának. A Diana-forrás radioaktivitására 
egyéb irodalmi adat sajnos nem áll rendelkezésre (1. táblázat). 

A mérések szórványos volta miatt a rendelkezésre álló adatok alapján a radonmaximum 
helyét a leírtaknál pontosabban nem tudjuk meghatározni. Jelenlegi ismereteink alapján nem 
lehet biztonsággal kizárni, hogy időben és helyben nem állandó, hanem kisebb térrészben 
„vándorolva”, idővel változik, ld. pl. a Gül Baba-forrás 1996-ban mért 466 ill. 512 Bq/l-es 
értékét (KASZTOVSZKY et al. 1996), és a 2004-ben ugyanott mért 101 Bq/l-es radontartalmat 
(VÁRHALMI 2004; 2-3. táblázat); vagy a helyileg elkülönülő Diana-forrásból 
rendelkezésünkre álló 600 Bq/l körüli adatot.   

A Juventus-kút 120-180 Bq/l-es radontartalma a környező kutak vizétől – meglepő módon – 
akár 80-90%-kal is elmarad. 
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5.1.2. Lukács-fürdő 
 

szerző 
ALFÖLDI et 
al. 1968 

BARADÁCS  
et al. 2002 hiba

BARADÁCS  
et al. 2002 hiba 

VÁRHALMI 
2004 hiba

megjegyzés 1956 nyomdetektor  buborékoltatás  szcintilláció  
Antal-forrás      22 3,0 

IV. Kút 24,4 22 1 22 0,8 22 2,5 
V. Kút  20 1 22 0,8   

ORFI akna      22 3,0 
Török-forrás      25 2,5 
Boltív-forrás  18 1 19 0,2   
Római-forrás  65 4 61 3,4 92 6,0 
Molnár János-

barlang      15 2,7 

4. táblázat. A Lukács-fürdő környezetében mért radonkoncentrációk [Bq/l]. A Molnár János- 
barlang értéke 11 mérés átlaga. 

 
 

 

15. ábra. A Lukács-fürdőben mért radonkoncentrációk.  
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Értékelés 

A Lukács-forráscsoport radontartalma sokkal kisebb, mint a Gellért- és Rudas-fürdő vizeinek 
50-400 Bq/l nagyságrendű radonkoncentrációja. Ez a terület kb. 18-25 Bq/l-es nagyságrendet 
képvisel a témával foglalkozó publikációk (BARADÁCS et al. 2002, VÁRHALMI 2004) szerint. 
A meleg és a langyos források radontartalma értékelhető mértékben nem tér el egymástól (4. 
táblázat).  

Kivételt képez a Római-forrás, amely radontartalma lokálisan kiugró, közel háromszoros 
értékeket mutat: 65 ill. 61 Bq/l BARADÁCS és társai (2002), míg 92 Bq/l körüli VÁRHALMI 
(2004) szerint.  

A Molnár János-barlangban a Lukács-fürdő fent közölt átlagos radontartalmának 60-80%-át 
mérik. 

5.1.3. Egyéb radonmérések 
Rendelkezésre állnak szórványos adatok a Budai Termálkarszt egyéb területeiről is, ezeket 
referenciaként felhasználhatjuk. 

A Széchenyi-fürdőt ellátó Városliget II. kútban (amely 1246m mélyen éri el a Dachsteini 
Mészkövet) KASZTOVSZKY és társai (1996) 2,64 Bq/l-t mértek, ALFÖLDi és társai (1968) 
közlése alapján 9,23 Bq/l radont tartalmaz. 

A Szemlő-hegyi-barlang vizeiben Várhalmi (2004) mérései alapján 3-10, átlagosan 6,2 Bq/l 
radon található. 

Összehasonlításként a budapesti csapvíz átlagosan 2,27-2,86 Bq/l radont tartalmaz (SZERBIN 
et al. 1997). 
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5.2. Archív rádiummérési adatok 
A rádiumtartalomra vonatkozó információink szegényesebbek a radonnal kapcsolatos 
ismereteinknél. A rendelkezésünkre álló adatokat az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

Ra [mBq/l] 1999 hiba 2002 hiba változás
relatív változás 

[%] 
ELTE 
1995 

OSSKI 
1990 

Gellért-fürdő        1240 
régi táró 942 92 837 73 -105 3   

I. kút 569 54 659 65 90 4   
II. kút 588 59 626 62 38 2   
III. kút 540 51 657 65 117 5   
VI. kút 743 70 785 77 42 1   

Rudas-fürdő         
Juventus 710 67 646 64 -64 2   
Attila II. 912 89 834 81 -78 2 1650 2150 

Hungária II. 993 96 699 69 -294 9   
Rácz-fürdő         
Nagy-forrás 857 84 800 78 -57 2   

Lukács-fürdő         
Boltív-forrás 105 11 73 8 -32 9   
Római-forrás 63 7 48 6 -15 7   

IV. kút 272 29 261 25 -11 1   
V. kút 207 23 251 25 44 5   

VI. kút által táplált 
ivókút 254 25 265 26 11 1   

Király-fürdő        2150 
Városliget II. kút        1070 

 

5. táblázat. A Budai Termálkarsztban mért rádiumkoncentrációk (BARADÁCS et al. 
1999, 2002 és KASZTOVSZKY et al. 1996 alapján). KASZTOVSZKY és társai az OSSKI-

ban (1990) és az ELTE-n (1995) végzett mérések eredményeit közlik. A méréseket 
rádium-radon egyensúlyt felhasználó szcintillációs berendezéssel végezték. 

Fontos referencia, hogy SZERBIN és társai (1997) mérései alapján a csapvízben átlagosan 70 
mBq/l rádium található.  
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Értékelés 
A Gellért-hegy vizeiben mért rádiumtartalom BARADÁCS és társai (1999, 2002) szerint  
550-1000 mBq/l közt változik. A Rudas-fürdőben (a Juventus-kúttól eltekintve) 10-20%-kal 
nagyobb a rádiumkoncentráció, mint a hegy déli részén levő kutakban (5. táblázat). 
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A Lukács-fürdőben a Gellért-
hegyi forráscsoport rádium-
koncentrációinak csupán 10-40%-
a jellemző. A langyos vízű kutak 
50-100 mBq/l, míg a meleg 
vízűek 200-300 mBq/l rádiumot 
tartalmaznak. A langyos vízű ku-
tak rádiumtartalma a referen-
ciának vehető csapvíznél  
(70 mBq/l) – még ha nem is 
ugyan-olyan kalibrációval 
készültek a mérések – lényegesen 
nem nagyobb.  

A KASZTOVSZKY és társai (1996) 
Attila II. kútban végzett 
vizsgálatai, valamint az általuk 
onnan leírt OSSKI mérések a 
BARADÁCS és társai (1999, 2002) 
által publikált adatok másfél- ill. 
kétszeresére utalnak. Ez az 
analógia alapján, az OSSKI  
1070 mBq/l-es mérései ered-
ménye a Városliget II. kútból, 
(melynek referenciaként való 
felhasználása lényeges) a 
BARADÁCS-féle kalibráció esetén 
kb. 500 mBq/l-nek lenne 
megfeleltethető, amely akár 
kétszerese is lehet a Lukács-
fürdő meleg vízű kútjainak, viszont a G
értékeitől akár 40-50%-kal is elmaradhat. 

k
A di  

A vizét csatornán keresztül a Lukács-fürdő
kúttal megegyezőnek mért rádiumtartalom
alapján, véleményem szerint, kétséges.  

 

R

16. ábra. A Budai Termálkarsztban mért rádium- 
oncentrációk (BARADÁCS et. al. 1999, 2002 alapján).  
szkrét pontokat összekötő szakaszoknak természetesen csak

szemléltetési szerepük van. 
ellért-hegyi vizek átlagától 10-30, a Rudas-fürdő 

ből nyerő Király-fürdőben mért, a Rudas, Attila II. 
 valós volta, a Lukácsban jellemző rádiumtartalom 
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5.3. Saját vizsgálataim 
Az archív kutatási eredményeket kiegészítendő, jelen tanulmány elkészítéséhez saját 
vizsgálatokat is végeztem a Gellért-hegy és a Lukács-fürdő területén, valamint a Széchenyi-
fürdőt ellátó Városliget II. kúttal kapcsolatban.  

5.3.1. A Rudas-fürdő forrásainak vizsgálata 
E témakör nem tekinthető befejezettnek, még csak az első lépéseket tettük meg a források 
jelenlegi állapotának megismerése irányában.  

A 2004 novemberében végzett terepi felmérés és KARDOS L. szóbeli közlése alapján a Rudas-
fürdő korábban említett forrásairól az alábbi mondható el. A zárójelben szereplő számok a 8. 
ábrán mutatják az objektumok helyét. 

1. az Árpád-forrás jelenleg is működik. Az I - 
II. forrás elkülönüléséről, valamint az Árpád 
III – IV. fúrt kutakról egyelőre információ 
nem áll rendelkezésemre (14-15). 

2. a Mátyás-forrás (12) előterében néhány éve 
egy hajléktalan lakik, a kb. fél méter mély 
vizet tartalmazó hasadékból meleg vízgőz tör 
elő (17. ábra). 

Tőle északra kb. 2 méterre található a 
Beatrix-forrás (11) aknája (18. ábra), 
melyben a víz mennyisége KARDOS L. 
elmondása szerint nem jelentős. 
 

               17. ábra. A Mátyás-forrás. 

 
3. A fürdő épületében található Diana – 
Hygieia kettősforrás (13) jelenleg is 
működik, megközelítése külön 
engedéllyel lenne lehetséges, mellyel 
még nem rendelkezünk. 
 
4. Az úttest alatt fakadó Kinizsi-forrás 
(10) jelenlegi állapota ismeretlen. 

                    18. ábra. A Beatrix-forrás. 
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5. A szépen foglalt és elkerített Gül-Baba-forrás (19-21. ábra; 9)lezárt, függőleges 
hasadékában a vízszint jelenleg kb. 2m mélyen van. 

 

 
 
A Gül-Baba-forrástól hat méteres alagút 
vezet a Török-forrás (22. ábra; 8) kb. két 
négyzetméter felületű, 60 cm mély 
medencéjéig. A víz felszínét nyugalmi 
állapotban kb. fél mm vastag, lemezes 
kalcitból álló hártya (cave raft) fedi. A 
vízben forrásfakadás helyét nem tudtam 
megfigyelni. A medence falán és alján  
0,5 – 1 cm vastag, feltételezhetően 
dolomitból álló iszapos anyag található. 
ALFÖLDI és társai (1968) és PAPP (1942) 
szerint ebbe a medencébe ömlik a Rákóczi-
forrás (7) vize is, tehát abban feltételezhetően 

valójában kevert vizet találunk. [Ezt a feltételezetten kevert vízmintát mérte HORVÁTH Á. 
szóbeli közlése szerint VÁRHALMI (2004) is Török-forrásként.] A Rákóczi-forrás fakadási 
helye az úttest alatt található, feltételezett lejáratának fedele a 23. ábrán látható. A Török-
forrással való kapcsolatát további vizsgálat tisztázhatja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
22.ábra. A Török-forrás medencéje.                              23. ábra. A Rákóczi-forrás feltételezett lejárata. 

19. ábra 
(balra). 

A Gül Baba-
forrás 

bejárata. 
 

20. ábra 
(jobbra). 

A Gül Baba-
forrás 

foglalása. 
 

21. ábra 
(balra lent). 
A Gül Baba-

forrás 
hasadéka. 
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6. A már WESZELSZKY (1937) által is „nehezen megközelíthetőnek és előnytelen fekvésűnek” 
mondott Musztafa-forrás jelenlegi állapotát nem ismerjük. 

24. ábra. A Hungária II. kút szivattyúháza.       25. ábra. A Hungária II. kút alagútjában. 
 

7. A 7-es busz megállója melletti Hungária II. kutat (6) jelenleg is szivattyúzzák, vizét 
részben az ivócsarnokba vezetik (24. ábra). 

A szivattyúházból kiinduló kb. 10m-es alagút (25. ábra) végén található maga a fúrt kút. 1×1 
m-es, feltehetően a kifolyó víz megfogása érdekében létesített medence veszi körül, melyben 
a mintavételkor 10 cm állóvíz volt. 

8. Az Udvari- és a Hungária I. források 
jelenlegi állapota ismeretlen. A Kossuth-
forrást már az 1940-es években sem 
használták (PAPP 1942). 

9. A Juventus- (5) és az Attila II. kút (4) 
vizét szivattyúzva részben az ivócsarnokba 
vezetik (26-29. ábra). 

A tolótetővel ellátott szivattyúházakban a 
kutak vize közvetlenül megmintázható. 

 
 

26. ábra. A Rudas-fürdő ivócsarnoka. 
 
 
 
 
 
 

27. ábra. Az Attila II. kút. 
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28. ábra. A Juventus-kút. 

 

 
29. ábra. A Juventus-kút szivattyúháza.

5.3.2. Vizek radontartalmának folyadékszcintillációs méréseű 
A felmért források egy részéből, valamint a referenciaként használt Városliget II. kútból saját 
méréseim számára mintát vettem. 

5.3.2.1. Mintavétel 
A mintavétel során a 10ml-es fecskendőbe felszívott vizet (pontosan 10ml-t) lereszelt végű tű 
segítségével a 20ml-es küvettába, 10ml Optifluor-O koktél alá fecskendezzük. A mérés 
megkezdéséig a tökéletes szigetelést a teflon kupak, valamint az üveg és kupak közé 
ragasztott parafilm biztosítja, így nem szökhet el radon a környezetbe. A mintavétel és a 
parafilmes szigetelés közt eltelt időt a radon elszökését csökkentendő, igyekszünk rövidre 
venni. 

A mintavétel és a mérés megkezdése előtt meg kell várni, hogy a radioaktív egyensúly a 
radon és leányelemei közt beálljon (kb. két és fél óra), ill. míg a radon diffúzióval megfelelő 
mennyiségben átjut a vízmintából a koktélba – ez utóbbi kb. nyolc órát vesz igénybe. A 
diffúziót felrázással gyorsítani lehet. 

Az egyes forrásokból az alábbiak szerint történt a mintavétel: 

A Városliget II. kút esetében a csapból műanyag edénybe töltött vizet néhány percen belül a 
küvettákba juttattuk. 

A Rudas ivócsarnokában 2004. októberben a csapról műanyag edényekbe töltött vizet csak 
5-10 perccel később fecskendeztük a küvettákba. Novemberben a pohárba töltött vizet 
fecskendővel azonnal felszívva, helyben megtörtént a mintavétel. 

A Juventus, Hungária II., Attila II. kutak szivattyúházában közvetlenül a három perccel 
korábban megnyitott csapból áramló vizet szívtuk fel a fecskendővel. A Hungária II. kút kis 
tározómedencéjéből fecskendővel szívtuk fel a vizet. 
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A Mátyás-forrásba (egyéb felszerelés híján) kötél végére kötött befőttes üveget merítettünk, 
kihúzása után közvetlenül történt a fecskendőzés. 

A Gül Baba-forrást hasonlóan mintáztuk meg, a kb. 2m mély vízszint alá fél méterrel merült 
az üveg. 

A Török-forrásból (helyesebben valószínűleg a Török- és Rákóczi-források kevert vizű 
medencéjéből) két mintát vettünk. Az elsőt (TÖF2) a vízfelszínt lefedő, összefüggő 
kalcithártyát csupán a fecskendővel áttörve vettük, a másodikat (TÖF3) már a mészhártya kb. 
fél négyzetméteres területről való eltávolítása után 1-2 perccel, kötél végére kötött üveggel, a 
medence aljáról. 

Az Ősforrásból a vízfelszín alól egy méterrel, fecskendővel vettük a mintát. 

5.3.2.2. Mérési módszer 
Az Atomfizikai Tanszéken történt méréseim PACKARD TRI-CARB 1000 
folyadékszcintillációs mérőműszerrel történtek.  

A berendezés két koincidenciába kapcsolt fotoelektron-sokszorozóval működik. Az innen 
érkező jeleket egy analóg-digitál konverter egy többcsatornás analizátorra küldi. Ez az 
analizátor, melynek mérési tartománya 0-2000 keV, az energia alapján különböző csatornákba 
válogatja a jeleket. 

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 mérések pontosságának eléréséhez szükséges egy kalibrációs méréssorozat véghezvitele, 
mely 226Ra ismert aktivitású oldatainak mérését jelenti. 0 aktivitású mintának desztillált vizet 
használunk. 

A minták kiértékelése Excel táblázat segítségével történik. 

5.3.2.3. Radonmérési eredmények és értékelésük 
 

dátum forrás minta Rn [Bq/l] hiba 
2004. október 7. Városliget II. kút Sz2-1 13,2 3 
2004. október 7. Városliget II. kút Sz2-2 12,6 3 
2004. október 7. Városliget II. kút Sz2-3 9,4 2,5 

2004. október 29. Juventus, ivócsarnok  RJ5 103 6 
2004. október 29. Attila, ivócsarnok  RA5 335 14 
2004. október 29. Hungária, ivócsarnok RH5 262 12 

2004. november 22. Mátyás MK2 305 13 
2004. november 22. Török TÖF2 615 22 
2004. november 22. Török TÖF3 604 22 
2004. november 22. Gül Baba GÜL2 156 8 
2004. november 22. Attila II. kút ATK1 525 20 
2004. november 22. Attila, ivócsarnok ATT6 403 16 
2004. november 22. Juventus kút JUK1 186 9 
2004. november 22. Juventus, ivócsarnok JUV6 142 14 
2004. november 22. Hungária II. kút HUK1 347 14 
2004. november 22. Hungária, ivócsarnok HUN6 318 14 
2004. november 22. Hungária II., kis medence HUP1 13,2 15 
2004. november 22. Ősforrás ÖSFX 54,1 4 

   6. táblázat. Jelen kutatás során mért radonkoncentrációk. 
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A Városliget II. kútból vett vízminták radontartalmának átlaga 11,7 Bq/l. A 3. mérés 9,4 Bq/l-
es értékét a mintavétel során történt radonvesztésnek tulajdonítom: az előző két minta vétele 
során a palack, amelyből a vizet fecskendővel a küvettába juttattam, nyitva állt, így kb. két 
perc alatt elillanhatott az első kettő és a harmadik minta közti különbséget jelentő 
radonmennyiség. Így a minták átlagát csak az első kettő mintából számolom: 12,9 Bq/l (6. 
táblázat). 

A Rudas-fürdő ivócsarnokának vizeit megmérve, és az eredményeket VÁRHALMI (2004) 
adataival (3. táblázat) összehasonlítva feltűnik, hogy az októberi eredmények 15-30%-kal 
kisebbek a korábban mértek átlagánál, míg a novemberi adatok hibahatáron belül egyeznek 
azokkal. Feltételezem, hogy októberben műanyag flakonnal elszállított, és csak 10-15 perc 
után küvettába juttatott mintákból a szállítás stb. során a „hiányzó” radon elszökött. Az 
eredeti radontartalom csökkenését nem tartom valószínűnek (6.1 fejezet). 

Az ivócsarnokot ellátó kutak levegővel 
gyakorlatilag nem érintkező vizéből 
származó mintákhoz képest az 
ivócsarnokban ugyanezen kutak 
radontartalmának csak egy része mérhető. 
Az Attila- és Juventus kutaknál 23%, a 
Hungária esetében 8% volt a radonvesztés – 
úgy tűnik, a Hungária csőrendszerében 
kevesebb radon szökhet el (29. ábra).   
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A Hungária (II.) kút kis tárolómedencéjében 
mért alacsony radonkoncentráció a nyílt 
vízfelületű állóvíz esetében nem meglepő. 

A Mátyás-forrásban VÁRHALMI (2004) 
eredményénél 60%-kal (egyben az összes 
korábbi mérésnél) nagyobb radontartalmat 

mértem. Az akkori mintavétel pontos körülményeit sajnos nem ismerem. A Gül Baba- és az 
Ősforrás esetében hasonló helyzet áll fenn. 

30. ábra. Az ivócsarnokot ellátó kutakban és az
ivócsarnokban mért radonkoncentrációk 2004. 
novemberben. 

A Török-forrásban mért 615±22 Bq/l – tudomásom szerint – [ha az 1940-es évekből 
származó, a Diana-forrásra közölt adatoktól (ALFÖLDI et al. 1968) eltekintünk] a 
Magyarországon eddig mért legnagyobb, természetes vizekből származó radonkoncentráció. 

A két, Török-forrásból származó minta eltérése származhat a mérés szisztematikus hibájából 
is, de véleményem szerint jó esélye van annak, hogy a „mészhártya” által szigetelt 
medencéből a felszínt teljesen beborító hártya összetörése (és a víz felkavarása) után nagyobb 
mennyiségű radon távozott el.    

A Gül Baba-forrásban a vízfelszín fölött 2m levegő található, a forrás fedelének zárási 
tulajdonságait nem ismerjük. Amennyiben sikerülne több méterrel a vízfelszín alól mintát 
venni, meggyőződhetnénk a víz tényleges radonkoncentrációjáról. Az OSSKI KASZTOVSZKY 
és társai (1996) által publikált, ide vonatkozó méréseinek mintavételi körülményeit nem 
ismerjük – ők 500 Bq/l körüli radontartalmat mértek e forrásban, szemben a mi 156±8 Bq/l-es 
értékünkkel. 

Az általam mért értékek általában összevethetők VÁRHALMI (2004) adataival, és a többi, 
VÁRHALMI értékeivel korrelálható egyéb méréssel. Emiatt városligeti adataim is használhatók 
a továbbiakban. 

 37



 
Felmérésem legfontosabb eredményei:  

1. A Török-forrás radontartalma (615±22 Bq/l) az eddig Magyarországon mért 
legnagyobb ilyen érték. 

3. A mintavétel során a technológiai körülmények a radonkoncentráció jelentős 
változását okozhatják. 

3. Megállapítottam, hogy a Juventus, Hungária II, Attila II. kutakból az ivócsarnokba 
vezetett víz radontartalmának akár negyedét is elvesztheti. 

4. Az általam mért értékek által kirajzolódó trend hasonló az archív mérési 
eredményekhez.  

5.3.3. Szilárd kőzetek radioaktivitásának mérése 
5.3.3.1. A Római-forrás foglalásának vizsgálata 

A Lukács-fürdőben található forrás foglalása 
„igen ügyes, ugyanis a 4m mélyen látható 
kavicsot odahordták, hogy a víz tisztaságát 
megőrizzék, szűrjék a vizet, a széphatást 
felkeltsék. A forrásmedence … vize … homokos 
Duna-iszapból tör elő” (PAPP 1942). ALFÖLDI és 
társai (1968) az 1967-es felmérés eredményeit 
közlik: a kavicsréteg alatt 1,5m vastag szürke 
iszapos kavicsot, az alatt mállott márgát találtak 
(31. ábra). 
A Római-forrás kiemelkedő radontartalmának 
eredetét vizsgálandó, STORONICZKY SZ. búvár 
segítségével mintát vettem a foglalás 
kavicsanyagából (32. ábra). A minta tanúsága 
szerint a kavicsanyag közepesen kerekített, 
rosszul osztályozott (34. ábra). A kavicsok 
átmérője 4-10 cm között van. Anyaguk a 
makroszkópos vizsgálat alapján kb. 40% kvarcit, 
30% erősen cementált kvarchomokkő, és 30% 
andezit. A kavicsok minden bizonnyal a Duna 
medréből, esetleg egy korábbi Duna-terasz 
anyagából származnak (SZAKMÁNY GY. szóbeli 
közlése).

31. ábra. A Római-forrás foglalása (ALFÖLDI 
et al. 1968). 

 
 
 
 

32. ábra. Mintavétel a Római-forrásból. 
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33. ábra. A Római-forrás. 

 
34. ábra. A Római-forrás foglalásának 

kavicsanyagából vett minta. 
Gamma-spektroszkópiás vizsgálataink előzetes eredményei szerint a kavicsanyagban az 
uránsor tagjai 1 ppm körüli, míg a tóriumsor tagjai 0,6 ppm körüli mennyiségben vannak 
jelen. Annak megítéléséhez, hogy ezek a radioaktív komponensek elegendőek-e a forrás 
radontartalmának magyarázásához, a környező kutak hasonló szempontú felmérése lenne 
szükséges, a Római-forrásban végzett további vizsgálatok mellett. Minthogy a forrás 
foglalásának anyaga nagyrészt „homokos iszapból” ill. „iszapos kavicsból” áll a Budai 
Márgának feltételezett „mállott márga” fölött, és a megmintázott kavicsanyag csak egy, a 
felszínt borító réteget képvisel, az alatta fekvő rétegek szerepét is tisztázni kellene. 

5.3.3.2. Kitüntetett kőzettípusok radioaktivitásának vizsgálata 
A felszín alatti vizek radioaktivitását potenciálisan befolyásoló kőzetek típuspéldányait 
gamma-spektroszkópiás módszerrel vizsgáltam. A kutatás jelenlegi fázisában még csak 
néhány kőzettípusról állnak rendelkezésre előzetes eredmények, az alábbiakban ezeket 
közlöm. 

Az óbudai Praktiker áruház alapozásakor feltárt, tipikusnak mondható Tardi Agyagot 
MINDSZENTY A. mintázta meg. Méréseink szerint ebben a mintában az uránsor tagjai kb. 2 
ppm, míg a tóriumsor tagjai kb. 3,5 ppm mennyiségben vannak jelen. 

DEÁK I. rendelkezésemre bocsátott egy, a pilisi Csévi-szirtekről származó Dachsteini Mészkő 
mintát. E kőzetminta a lofer-ciklus ’C’ tagját, tehát a formáció legnagyobb tömegét adó 
kőzettípust képviseli. Benne az uránsor tagjai a néhány ppb koncentrációt sem érik el. A 
tóriumsor tagjai nem mutathatók ki. 

 39



5.3.4. GM-számlálóval történt mérések 
2004. decemberében Geiger-Müller-számlálóval végeztünk méréseket a Gellért-hegy 
tárójában. GM-csővel γ-sugárzás mérhető. Ez származhat (1) a kozmikus sugárzásból, (2) a 
közvetlen környezetben (kőzetek, talaj stb.) kibocsátott sugárzásból, (3) a levegő 
radontartalmából származó leányelemek γ-aktivitásából. 

 

 

35. ábra. A Gellért-hegyi táróban végzett GM-csöves mérések eredménye. 

A méréseket a táró padlója fölött 1,4m-rel, a levegőben végeztük. Az első öt, valamint a 
legutolsó adatpártól eltekintve – melyeknél a mintavételi távolság a többi mérési pont 
egymástól való távolságának kétharmada volt a méréseket ekvidisztánsan, kb. 11m-es 
mintázási távolsággal végeztük. Az egyes mérési eredmények két-három mérés átlagából 
származnak, a relatív hiba 20% körüli. A mérések átlaga 24,5±5 beütés/perc. A mért értékek 
eloszlása jellegzetes trendet nem mutat, az egyes (a szomszédos mérésekhez képest) kiugró 
értékeket eredetét egyértelmű okhoz nem tudjuk kötni. A mért értékek a felszínen jellemző 
átlagos háttérsugárzásnál általában kisebbek. A táró elején és végén az értékek átlaga nagyobb 
a táró középső részén jellemző átlagnál. 

A Rudas-fürdő térségében a felszínen, a sziklafal mellett végzett mérések, a táróban 
végzettekhez hasonlóan, nem mutattak jellegzetes trendet, az itt mért értékek azonban akár 
40%-kal is nagyobbak voltak a táróban megfigyelt átlagértékeknél, és jól egyeztek az egyéb 
helyeken (Döbrentei-tér, Moszkva-tér) végzett kontrollmérések eredményeivel. 

Értékelés 
A vizekben mért radonkoncentrációra jellemző, a Rudas térségében maximumát elérő trend a 
táró levegőjében mért γ-sugárzás értékeiben nem jelentkezik. 

A táróban tapasztalt, a felszíni átlagos háttérsugárzásnál kisebb értékeket a Gellért-hegy 
tömege árnyékoló hatásának tulajdonítom, mely leginkább a táró középső részén érvényesül. 
A hegy kőzetanyagából a táróban végzett mérések eredménye alapján – véleményem szerint – 
jelentős γ-sugárzás nem származik. 
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6. A vizek radon- és rádiumtartalmának kapcsolata egyéb 
tényezőkkel  

6.1. A radon- és rádiumkoncentráció időbeli változásai 
A radon mérhető mennyisége, rövid felezési ideje és jelentős mobilitása miatt, nagy 
mértékben függ a mintavétel körülményeitől. A nyíltfelülettel rendelkező források esetében 
feltehetően a meteorológiai viszonyok is jelentősen befolyásolják mennyiségét. Ezek 
vizsgálata dolgozatomnak nem tárgya, ezért itt csak arra szorítkozom, hogy néhány, különféle 
időpontokban készült mérést összefoglaljak.   
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36. ábra. A Diana-forrás radontartalmának változása  (ALFÖLDI et al. 1968 alapján). 

A Diana-forrásban három év alatt 140 Bq/l koncentrációcsökkenést mértek az 1940-es 
években (ALFÖLDI et al. 1968; 36. ábra). Ez kb. 20%-os csökkenést jelent; természetesen az 
eredmények megbízhatóságát is ismerni kellene. 
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A Rudas-fürdő ivócsarnoka forrásai 
radontartalmának időbeli változásait 
figyelték meg KASZTOVSZKY és társai 
(1996) (2. táblázat; 37. ábra). Látható, 
hogy a mérések szerint 1995-ben fél év 
alatt a Juventus-kút koncentrációja kb. 
a kétszeresére nőtt. Ettől eltekintve 
azonban a kutak radontartalmának 
ingadozása a 20%-ot sem igen éri el. 
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37. ábra. A Rudas-fürdő ivócsarnoka 
 forrásainak Rn-tartalma  

(KASZTOVSZKY et al. 1996 alapján). 

 



VÁRHALMI (2004) és jómagam vizsgálatai ugyanakkor azt mutatják, hogy a Rudas-fürdő 
ivócsarnokának kútjainak (ivócsarnokban mért) radonkoncentrációja egy-egy mérési helyen 
nem változik számottevően az idővel (7. táblázat, 38. ábra). 
 

 átlag [Bq/l] szórás [Bq/l] rel. szórás (%) 
Attila 394 33,6 8,5 

Juventus 128 19,8 15,4 
Hungária 285 21,9 7,7 

7. táblázat. A Rudas, ivócsarnok kútjainak az 2003-2004 időszakban,  
hat alkalommal vett vízmintái radontartalmának jellemző statisztikai adatai. 

Az Attila és Hungária kutak radontartalmának relatív szórása tehát 10% alatt marad, és a 
Juventus-kútban is csak másfélszerese ennek. A radontartalom e kutakban, a 2003 – 2004 
időszakban tehát jó közelítéssel állandónak tekinthető. 
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38. ábra. A Rudas-fürdő ivócsarnoka forrásainak radontartalma 2003. december és 2004. október között. 

 A december – áprilisi adatok VÁRHALMI (2004), az októberi mérések jelen kutatás eredményei. 

A Gül-Baba-forrásban KASZTOVSZKY és társai (1996) 512, míg VÁRHALMI (2004) csupán 101 
Bq/l radonaktivitást mértek. A mintavételi körülményeket sajnos nem mindenesetben 
ismerjük. 

Jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre folyamatos vízbeli radonkoncentráció-mérések, 
így meg kell elégednünk a pontszerű mintavételek eredményeivel.  
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Értékelés 
Leszögezhetjük tehát, hogy egy terület felszín alatti vizeinek, akár kútról, akár forrásról van 
szó radonkoncentrációját, csupán egy mérés alapján, nem lehet meghatározni. A mérési 
eredmény geológiai okok mellett mintavételi, és a zárt kutak kivételével feltehetően 
meteorológiai körülmények függvénye is. A zárt kutak radontartalma egy éves időtartamot 
tekintve állandónak mondható. 

 

A vizek rádiumtartalmának időbeli változásairól rendelkezésünkre álló adatok (BARADÁCS et 
al. 1999, 2002; 5. táblázat) alapján a Gellért-hegy és a Lukács-fürdő környezetében a 
rádiumkoncentráció három év (1999 – 2002) alatti változása minden esetben 10% alatt marad. 
A források és kutak vizében található rádium mennyisége ebben az időintervallumban nem 
mutatott jelentős időbeli változást. 

6.2. A radon- illetve rádiumkoncentráció és a vízhőmérséklet kapcsolata 
Megvizsgáltam a termálvizek radontartalmának és hőmérsékletének összefüggését.  

A vízhőmérsékletek az 1981-1990 közötti időszak átlagértékei, melyek a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Rt. által kutatási céllal az Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék 
rendelkezésére bocsátott alapadatokból származnak (KOVÁCS & POYANMEHR 2001; 8. 
táblázat). 

 
 hőmérséklet [°C] Rn [Bq/l] forrás (Rn) 

Gellért GT3 42,6 52 VÁRHALMI 2003 
Gellért I. 40,3 47 BARADÁCS et al. 1999 

Rudas Attila 42,4 289 BARADÁCS et al. 1999 
Rudas Hungária 41,6 393 BARADÁCS et al. 1999 
Rudas Juventus 42,1 135 BARADÁCS et al. 1999 

Rác Mátyás 35,0 101 VÁRHALMI 2003 
Lukács IV. 43,1 22 BARADÁCS et al. 1999 

Lukács Római 20,5 65 BARADÁCS et al. 1999 
Lukács V. 38,4 20 BARADÁCS et al. 1999 
Széchenyi 74,5 12 jelen kutatás 

8. táblázat. Néhány kút és forrás radontartalma és hőmérséklete. 
(Hőmérsékletek KOVÁCS & POYANMEHR 2001 alapján.) 

Az adatsorok kapcsolatának szorosságát megpróbáltam matematikailag is megközelíteni. A 
rendelkezésre álló minták rendkívül kis száma miatt ezeket az eredmények csak tájékoztató 
jellegűek, belőlük messzemenő következtetések levonása nem lehetséges. 
 
Megjegyzés: A korrelációs együtthatóval adatsorok lineáris kapcsolatának szorosságát jellemezhetjük. Az 
együttható négyzete kifejezi, hogy az esetek mekkora hányadában áll fenn függvényszerű kapcsolat az adatsorok 
közt. A korrelációs együttható egyenlete a következő:  

ρx,y=covx,y×(σxσy)-1 

ahol ρx,y a korrelációs együttható, covx,y a két adatsor kovarianciája, σx ill. σy szórások. 
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A kutak kiválasztásánál minél koherensebb adatokat próbáltam összeválogatni. BARADÁCS és 
társai (1999) eredményeit csak néhány más adattal egészítettem ki (8. táblázat). A két adatsor 
korrelációs együtthatója -0,12; ha a Széchenyi-fürdő értékeit, mint teljesen eltérő környezetét 
– mélyfúrás -, figyelmen kívül hagyjuk, az együttható +0,23. Amennyiben VÁRHALMI (2004) 
adataival nem számolunk, a korreláció -0,14-es, ha csak BARADÁCS és társai adatait vesszük 
figyelembe, +0,28-as. Tehát a kutak radontartalma és a vízhőmérséklet gyakorlatilag nem 
korrelál.  

Megjegyzés: A korrelációs értékeket a kis mintaszám miatt csak hipotetikusnak fogadhatjuk 
el! 
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39. ábra. Néhány kút és forrás radontartalmának és hőmérsékletének összefüggése (KOVÁCS 

 & POYANMEHR 2001, BARADÁCS et al. 1999 és jelen kutatás alapján). 

A rádiumtartalom és a hőmérséklet összefüggését is vizsgáltam.  

   hőmérséklet [°C]  Ra [mBq/l] 
Rudas Hungária 41,6 993 

Rudas Attila 42,4 912 
Rudas Juventus 42,1 710 

Gellért I. 40,3 569 
Lukács IV. 43,1 272 
Lukács V. 38,4 207 

Lukács Római 20,5 63 
 

  
 
 

 

9. táblázat. Néhány kút és forrás hőmérséklete és 
rádiumtartalma (KOVÁCS & POYANMEHR 2001 és

BARADÁCS et al. 1999 alapján). 
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A két adatsor korrelációs együtthatója +0,63, mely jóval erősebb kapcsolatot jelez a radonnál 
tapasztalthoz képest, de még nem mondható erős korrelációnak (9. táblázat, 40. ábra). A kis 
mintaszám miatt értékelése kérdéses. 
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40. ábra. Néhány kút és forrás rádiumtartalmának és hőmérsékletének összefüggése (KOVÁCS & 

POYANMEHR 2001 és BARADÁCS et al. 1999 alapján). 

Értékelés 
A radioaktivitás vízhőmérséklettel való kapcsolatáról elmondhatjuk, hogy radon esetében 
nincs valós összefüggés a hőmérséklet és a radioaktivitás között, míg a rádiumnál tapasztaltak 
arra utalnak, hogy a nagyobb hőmérsékletű vizekben általában magasabb Ra-koncentrációkra 
számíthatunk. Megállapíthatjuk, hogy a mélymedence vizeit jobban képviselő vizekben több 
rádium található a nagyobb részben felszíni eredetűekhez képest. 
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6.3. A radioaktivitás kapcsolata a vízkémiával 
Az alábbiakban néhány reprezentatívnak vélt forrás ill. kút vízkémiai adatai alapján 

megpróbálom elkülöníteni a különböző jellegű vizeket, és ennek kapcsolatát vizsgálom azok 
radioaktivitásával.  

A vízkémiai adatok az 1981-1990 közötti időszak átlagértékei, melyek a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Rt. által kutatási céllal az Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék 
rendelkezésére bocsátott alapadatokból származnak (KOVÁCS & POYANMEHR 2001). 

 

 
41. ábra. Stiff-diagram néhány kút adatai felhasználásával (KOVÁCS & POYANMEHR 2001 adatai 

alapján). 

Értékelés 
A kémiai adatok elemzésekor néhány jól elkülönülő csoport látszik (41-42. ábra). Az egyes 
csoportok, és vízkémiai fáciesük (BACK 1966 alapján): 

1. a Lukács-fürdő „meleg” kútjai (IV.-V. kút): Ca-Na, HCO3-Cl-SO4. 
2. a Lukács-fürdő „hideg” kútjai (Római-forrás, Török-forrás): Ca-Na, Cl-SO4-HCO3. 
3. a Széchenyi-fürdő (Városliget II.): Na-Ca, HCO3-Cl-SO4. 
4. a Gellért-hegy és a környező területek hévizei: Ca-Na, Cl-SO4-HCO3.  

A Gellért-hegyi vizek kémiailag teljesen egyveretűek, a nagy radontartalmú források sem 
térnek el kémiailag. A tisztán mélymedence-jellegeket viselő Széchenyi-fürdő vize kémiailag 
jelentősen eltér a kevert vizektől: uralkodó kation a Na+ és a K+, ugyanakkor a SO4

2+ 
mennyisége kisebb, a Cl- mennyisége nagyobb, mint a Gellért-hegyen felszínre érkező kevert 
vizeké. A Lukács-fürdő vizei összes oldott anyagtartalma (TDS) jóval kisebb akár a 
mélymedence eredetű vizekhez, akár a Gellért-hegyi forrásokhoz képest. A meleg és a 
langyos források kémiailag is elkülönülnek egymástól. A kiugró radontartalmú Római-forrás 
azonban kémiai jellegeit tekintve nem tér el a rokon kémiai jellegű Török-forrástól. 
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Nagyobb egységeket – a Lukács-fürdő meleg és langyos forrásait, a mélymedence, valamint a 
Gellért-hegyi zóna vizeit – vízkémiai fáciesük alapján el tudunk különíteni A lokális 
radonanomáliák (Rudas-fürdő ill. Római-forrás) viszont nem magyarázhatók a vizek eltérő 
eredetével. 

 

 
42. ábra. Piper-diagram néhány kút adatai felhasználásával 

(KOVÁCS & POYANMEHR 2001 adatai alapján). 
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6.4. A radon és a rádium kapcsolata 
Egy konzisztens méréssorozat (BARADÁCS et al. 1999) eredményeit látjuk az alábbiakban (10. 
táblázat, 43. ábra). A táblázatban és az ábrán azon kutak és források adatai szerepelnek, 
melyeknek mind radon-, mind rádiumkoncentrációjukra van információnk, ugyanazon 
publikációból. 
 

Gellért-fürdő Rn [Bq/l] Hiba Ra [mBq/l] hiba [Rn]/[Ra] 
régi táró 49 3 942 92 52 

I. kút 47 3 569 54 83 
II. kút 84 5 588 59 143 
III. kút 49 3 540 51 91 
VI. kút 104 6 743 70 140 

Rudas-fürdő      
Juventus 135 9 710 67 190 

Attila 289 17 912 89 317 
Hungária 393 23 993 96 396 

Lukács-fürdő      
Boltív-forrás 18 1 105 11 171 
Római-forrás 65 4 63 7 1032 

IV. kút 22 1 272 29 81 
V. kút 20 1 207 23 97 

10. táblázat. Budai hévizek radon- és rádiumtartalma (BARADÁCS et al. 1999 alapján). 

A fenti két adatsor korrelációs együtthatója 0,68, mely csak gyenge kapcsolatot jelez, 
amennyiben értékét egyáltalán figyelembe vehetjük a kis mintaszám miatt. Ez alapján a 
radontartalom nem függ egyértelműen a vizek rádiumkoncentrációjától. 
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43. ábra. Budai hévizek radon- és rádiumtartalmának összefüggése (BARADÁCS et al. 1999 alapján). 
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Értékelés 
A vizsgált forrásokban a rádium- 
a radontartalomnak mindössze 
néhány ezreléke, de legfeljebb 1-
2%-a. A Rn/Ra arány a Gellért-
hegyi és a Lukács-fürdői 
forrásokban nagyságrendileg 
megegyezik; ennek ellenére, a 
valós koncentrációk eltérő 
nagysága miatt a két rendszer 
külön kezelendő.  

A Gellért-hegy déli, Gellért-
fürdőhöz közeli részén 50-150 
közti Rn/Ra arányt tapasztalunk. 
A Rudas ivócsarnokának 
kútjaiban (Hungária, Attila) a 
radon 300-400-szorosa a rádium 
mennyiségének; a Juventus-kút 
inkább a Gellért-hegy többi 
forrásával mutat hasonlóságot.  

A Lukács-fürdő vizeiben a Rn/Ra 
arány 100-200 körüli, a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok alapján 
a meleg vízű forrásokban 
alacsonyabb, mint a langyos 
forrásokban. Nagyon markánsan 
elkülönül a Római-forrás: itt a 
radon mennyisége 1000-szerese a 
rádiuménak. Ilyen kiugró aránnyal más
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44. ábra. Budai hévizek radon- és rádiumtartalmának
hányadosa (BARADÁCS et al. 1999 alapján). 
 források esetén nem találkozunk.  
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7. A mérési eredmények összegző értékelése 

A Lukács-fürdő és a Gellért-hegy forrásaira, kútjaira vonatkozó összegyűjtött mérési adatok 
arra utalnak, hogy a tágabb térség felszín alatti vizeinek átlagához (WESZELSZKY 1912) képest 
változó mértében, de mindenképpen jelen van egy rádium- és radontöbblet  

A vizek radontartalmának csak néhány ezreléknyi, legfeljebb 1-2%-nyi része származtatható a 
vízben oldott rádiumból, ezért a radon- és rádiumtartalmat külön kell kezelni. A vizek eredete 
összefüggést mutat a két elem arányával.   

A felszínről leszivárgó vizek jellegeit a Szemlő-hegyi-barlangban mért csepegővíz-értékekkel, 
míg a mélymedence vizeinek jellegeit a Városliget II. kút adataival közelítjük. 

 

A mélymedence vizeinek rádiumtartalmát 500 mBq/l körülinek vehetjük a Városligeti 
fúrásban mértek alapján.  

A Lukács-fürdő langyos vízű forrásaiban 50-100 mBq/l, a meleg vízűekben 200-300 mBq/l 
rádium található. Előbbiek rádiumtartalma a csapvíz átlagos értékének (70 mBq/l) kétszeresét 
sem éri el. Tehát a mélymedence jellegeit nagyobb arányban képviselő vizekben a Lukács-
fürdőben megfigyeltek szerint 2–5-ször magasabb rádiumtartalom jellemző a leszálló 
karsztvizekhez képest. 

A rádiumtartalom a Gellért-fürdő forrásaiban és kútjaiban a csapvízben mérhető értékek tíz-
tizenötszöröse (500-1000 mBq/l). A mérések szórványos volta miatt csak feltételezhető, hogy 
a Gellért-hegyi területen belül a Rudas-fürdő rádiumtartalma a többi fürdőhöz képest 10-20%-
kal kiemelkedik. A Lukács-fürdő hasonló hőmérsékletű, tehát körülbelül azonos keveredési 
arányt mutató vizeivel összehasonlítva feltűnik, hogy a Gellért-hegyi vizekben két–háromszor 
több rádium található. 

 

A radon - a Szemlő-hegyi csepegővíz-mérések alapján a Budai Márgán keresztül átszivárgó 
vizekben 10 Bq/l nagyságrendet képvisel. Az ettől való jelentős eltérések a mérések kis száma 
miatt nem zárhatók ki! A mélymedencében a Városliget II. kútban végzett mérések szerint 2-
12 Bq/l radon jellemző. 

A Lukács-fürdő langyos és meleg vízű forrásaiban egyaránt 18-25 Bq/l körüli 
radonkoncentráció jellemző. Kivételt képez a 60-100 Bq/l radont tartalmazó Római-forrás. 

A Lukács-fürdőben mért értékeknek akár 30-szorosa is lehet a Gellért-hegyi vizek 
radontartalma. A legkiemelkedőbb anomális terület a Gellért-hegy északi részén található, 
központjában a Rudas-fürdővel; a radonkoncentrációk itt még a Gellért-hegyi zónához tartozó 
egyéb vizekhez (Gellért- és Rác-fürdő) képest is nagyok (kb. 100-600 Bq/l), az anomáliacsúcs 
északnyugat (Rác-fürdő, 80-130 Bq/l) és délkelet (Gellért-fürdő, 50-100 Bq/l) felé lecsengeni 
látszik. A legkiemelkedőbb értékek a Török-, Rákóczi-, Gül Baba-forrás, és nagyobb 
bizonytalansággal a Diana-forrás zónájában mérhetők. E zónától bármely irányba távolodva a 
mért értékek csökkennek (45. ábra). A Rudas-fürdő vizeinek radontartalma országos 
tekintetben is kiemelkedő. 

 

 50



 

0

100

200

300

400

500

600

700
Ő

sf
or

rá
s 

(1
6)

ré
gi

 tá
ró

I. 
kú

t

II.
 k

út
 (1

8)

III
. k

út
 (1

7)

VI
. k

út

XI
. k

út

Á
rp

ád
 I.

 (1
4)

D
ia

na
 (1

3)

R
ud

as
, M

át
yá

s 
(1

2)

B
ea

tri
x 

(1
1)

K
in

iz
si

 (1
0)

G
ül

 B
ab

a 
(9

)

Tö
rö

k 
(8

)

M
us

zt
af

a

R
ák

óc
zi

 (7
)

H
un

gá
ria

 II
. (

6)

A
tti

la
 I.

A
tti

la
 II

. (
4)

Ju
ve

nt
us

 (5
)

H
un

gá
ria

 I.
 (3

)

R
ác

, N
ag

y-
fo

rr
ás

 (2
)

R
ác

, M
át

yá
s 

(1
)

Bq
/l

Weszelszky 1937 Alföldi et al. 1968 Szerbin 1994 Kasztovszky et al. 1996.

Baradács et al. 2002 nyomdetektor Baradács et al. 2002 buborékoltatás Várhalmi 2004 Palotai 2004

 
45. ábra. A Gellért-hegyi források publikált, valamint jelen kutatás során mért radontartalma.  Ahol a hibahatárokat nem közölték, ott 10%-os hibát tételeztem fel.  Zárójelben a források 8. ábrán szereplő sorszáma. 

A rádium és a radon együttes vizsgálata alapján elmondható, hogy a Gellért-hegy déli részén, 
valamint a Lukács-fürdőben, a Római-forrást kivéve, 50 – 150 körül mozog a Rn/Ra arány. A 
Rudasban ez az arány felmegy 400-ra. A Római-forrásban a radon mennyisége ezerszerese a 
rádiumnak. A Rudasban, és még inkább a Római-forrás esetében tehát nagy mennyiségű 
radon, és ehhez képest csak kevesebb rádium jut a felszín alatti vízbe. A Rn/Ra arány ötvenet 
minden esetben meghaladó volta miatt a vízben oldott rádiumból a vizek radontartalmának 
legfeljebb 1-2%-a származtatható.   
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8. A vizekben észlelt radioaktivitás lehetséges földtani okai 

8.1. Alaphegységi képződmények 
A térség alaphegységét alkotó kőzetek radioaktivitást befolyásoló szerepét – a mezozoikumot 
harántoló fúrás híján – csak a Dunántúli-középhegység egyéb területeivel vont párhuzam 
alapján ítélhetjük meg. A paleozóos rétegsorokban megjelenő agyagos vagy kőszénzsinóros 
képződményekben (pl. a Balatonfelvidéki Homokkő egyes rétegcsoportjai), szerves anyagban 
dús dolomitokban (Dinnyési Dolomit) potenciális radonforrás-ásványok megjelenése nem 
kizárt (HAAS et al. 1986 alapján). 

8.2. Magmás kőzetek a Budai-hegységben 
A magmás kőzetek a rádium és a radon potenciális forrásaiként kezelhetők, mert bennük U –
Th tartalmú ásványok előfordulhatnak. 

8.2.1. 

8.2.2. 

Triász magmatitok 
A Dunántúli-középhegységi középső-triászban intermedier és savanyú láva- és telérkőzetek, 
piroklasztikumok képződtek (KUBOVICS et al. 1990). A „pietra verde”-vel rokonítható tufitok 
alpi rokonságot mutatnak; genetikájuk egy extenziós vulkanizmushoz kapcsolódik (HARANGI 
et al. 1996). Andezites lávakőzetek települnek pl. ladin korú platformkarbonátokba (Budaörs-
1. fúrás). A Budai-hegységi eocén báziskonglomerátum kavicsanyagát részben középső-triász 
andezit- és riolitkavicsok alkotják (KUBOVICS 1985). A triász magmatitok mennyisége, 
területi elterjedése néhány kisebb előfordulásra korlátozódik, legjelentősebb feltárása Inotánál 
található (HORVÁTH & TARI 1987). A Budaörs-1. fúrásban szálban, a Budafok-1. fúrásban 
lepusztulási termékként jelennek meg triász vulkanitok (HARANGI et al. 1996).  

Radioaktív anyagforrásként való szerepük 
nyomelem-összetételük, járulékos ásványaik 
(HARANGI et al. 1996) alapján alárendelt.  

Kréta magmatitok 
A késő-krétában a szokványos magmatizmustól 
jelentősen eltérő jellegű kőzetek keletkeztek a 
Budai-hegység tágabb területén, az Északkelet-
Dunántúlon is. Ezekben jellemzőek a 
lamprofírok, és alárendelten a karbonatitok 
(KUBOVICS et al. 1990, SZABÓ et al. 1993). A 
lamprofírok uralkodóan sötét szilikátokból – 
csillámból, amfibolból, piroxénből, olivinből – 
álló, bázisos, ultrabázisos, főleg vékony 
telérrajokban megjelenő kőzetek.  

A Dunántúli-középhegységi egységben a 
lamprofíros magmatitok (46. ábra) felszínen 
jelenleg ismert legkeletibb előfordulása 
Adyliget mellett, a Remete-hegyen található 
(KUBOVICS et al. 1989): egy kb. 3m vastag telér, 
melyet (részben) GM-csővel térképeztek ki.  
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46. ábra. Lamprofírok és rokon telérkőzetek 
területi elterjedése a Dunántúli-középhegység

ÉK-i részén (AZBEJ 2002). 



Felszínközeli Th-anomáliát okoznak Nagykovácsi és Budaörs közelében a triász karbonátok 
tektonizált zónáiban megjelenő, felső-kréta korú magmatizmushoz kapcsolódó agyagos 
képződmények (WÉBER 1989), ill. Nagykovácsi környékén geofizikai módszerekkel egy 
telérrajt is kitérképeztek (DUDKO 1984). Az anomális területek irányítottsága ÉNy-DK-i.  

Az Alcsútdoboz-2 fúrás 11 alkálilamprofír- és egy karbonatittelért (ill. részben telepteléreket) 
harántolt; ezek álvastagsága 5cm és 2,5m közt változik (SZABÓ 1984). 

Lamprofíros kőzetek akár 6 ppm uránt ill. 50 ppm tóriumot tartalmazhatnak (ROCK 1987), 
emiatt hatékony radioaktív anyagforrásként működhetnek. Az alcsútdobozi lamprofírban 
átlagosan 4,6 ppm uránt, és 32 ppm tóriumot mértek (SZABÓ et al. 1993).  

A felső-kréta magmatitok elterjedésének keleti végét feltehetően a Dunántúli-középhegységi 
egység határa szabja meg, e kőzettesteknek a Budai-hegység Adyligetől, ill. Budaörstől 
keletre eső részén való előfordulása nem zárható ki, csupán az esetleg megjelenő vékony 
teléreket ez idáig nem találták meg (SZABÓ CS. szóbeli közlése).  

8.2.3. Kainozóos magmatitok 
A Budai-hegység területén a kainozóos magmatitok jelenléte alárendelt, legjellemzőbbek az 
üledékes rétegsorokba betelepülő tufák. Nyomelem-összetételük alapján urán- és 
tóriumtartalmuk feltehetően nem okoz jelentős radioaktivitást. SURÁNYI G. és LENKEY L. 
szóbeli közlése szerint a Visegrádi-hegységi andezitek 1-2 ppm, a börzsönyi andezitek 1,5-3 
ppm uránt tartalmaznak. A Budai-hegységben megjelenő, velük rokonnak tekinthető tufás 
betelepülések, korlátozott mennyiségük miatt nem tekinthetők jelentős radioaktív 
anyagforrásnak.    

8.3. Üledékes fedőképződmények 
Az üledékes rétegsorokban – leginkább az agyagos képződményekben (SZABÓ CS. szóbeli 
közlése) – áthalmozott U-Th tartalmú ásványok feldúsulhatnak, ezzel radioaktív forrásként 
működhetnek. A tiszta karbonátos kőzetekben  ilyen nyomelem-tartalmat nem feltételezünk. 

Szerves anyagban dús üledékes képződmények (pl. fekete palák) szerves anyagához 
valószínűleg abszorbeálva kötötten akár 30–100 ppm koncentrációjú urándúsulás is 
tapasztalható (MAYNARD 1983). A Budai-hegység területén ilyen jellegű, szerves anyagban 
dús kőzet pl. a Tardi Agyag. 

A Hárshegyi Homokkő, Budai Márga, Törökbálinti Homokkő és egyéb, a karsztos kőzetek 
fedőjében megjelenő képződmények radioaktivitásáról egyelőre nincs információnk. 

8.4. Szerkezetföldtani okok 
Ismert, hogy vetőzónákban (CHOUBEY et al. 2001), karsztos repedések, üregek mentén (HAKL 
et al. 1996) a környezetükhöz képest megnövekedhet a radonkoncentráció. A Budai 
Termálkarszt megcsapolódási területe vetős kontroll alatt áll, melynek jelenlegi aktivitása 
ugyan nem tisztázott, de kizártnak sem tekinthető (CSONTOS L. szóbeli közlése). A 
karsztrendszer repedéshálózata szintén elősegítheti az egyéb okokkal magyarázható, meglévő 
forrásokból származó radon felszínre jutását. 
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9. Következtetések 

A Lukács- és a Gellért-fürdő vizeiben mért rádiumkoncentrációk arra engednek következtetni, 
hogy a rádium a mélységi eredetű forró vizekben jóval nagyobb mértékben dúsul a felszíni 
eredetű, leszálló karsztvizekhez képest.  

A rádium felszín alatti vizekbe az áramlási pályákon keresztül történő bejutásának 
mechanizmusa, a beszivárgó vízzel kölcsönhatásba lépő forráskőzetek radioaktivitást 
befolyásoló jellege egyelőre nem tisztázott. Az alaphegységi képződmények szerepe fúrások 
hiányában nehezen értelmezhető. A mélymedencében, nagy tömegű, hosszú tartózkodási 
idejű (105 év nagyságrendű) víztömegről lévén szó, feltételezhetjük, hogy a rádium eloszlása 
a feláramlási zónáig homogenizálódik, azaz minden meleg vízben jelen kellene legyen, és a 
felezési időnek (~1600 év) megfelelően mennyiségének a kiáramlási terület irányában 
csökkenni kellene, ha útközben nem találkozik újabb forráskőzettel. Ez a Lukács-fürdő 
esetében fennáll, a Gellért-hegynél azonban a rádium Városliget II. kúthoz viszonyított 
arányának gyarapodása azt mutatja, hogy egy helyi rádiumforrás jelenlétét kell feltételeznünk. 
A radon esetében más a helyzet. Megjelenése a forrásokban, kutakban, néhány napos felezési 
ideje miatt, a mérési helyhez közeli radonforrás létét feltételezi. A mélymedence vizeinek a 
városligeti adatok alapján feltételezett 10 Bq/l körüli radontartalmát nem vezethetjük le 
rádiumtartalmából, csupán néhány százalékát. Tehát itt helyi radonforrás működhet. Ez lehet 
egyrészt a karsztos kőzet maga, vagy egyéb kőzet. Előbbi lehetőség nem valószínű, hiszen 
előzetes eredményeink szerint a Dachsteini Mészkőben radioaktív elemek legfeljebb a 10-9 
nagyságrendben (ppb) vannak jelen. Utóbbi lehetőség valószínűleg jobban közelíti a valós 
helyzetet: minthogy a kuta(ka)t a vízadó réteg fedője alatt néhány (tíz?) méterrel szűrőzték, a 
fedő hatása nem zárható ki. Teljesen vízzáró kőzeteket a hidraulikai folytonosság elvének 
értelmében nem feltételezhetünk, az átszivárgás lehetősége a vízfogókon keresztül – 
különösen termelt kutak esetén – nyitott (NEUMAN & WITHERSPOON 1969). Tehát az üledékes 
fedőképződmények esetleges radioaktív komponensei hozzájárulhatnak akár a mélykarsztos 
képződmények legfelső zónájának radioaktivitásához is. A karsztos kőzet fedőhöz viszonyítva 
mélyebben fekvő részeiben ez a hatás már feltehetően nem érvényesül.   

A felszínről beszivárgó vizek radontartalmának eredetét a mérési helyhez közel kell 
keresnünk. A Budai-hegység esetében leginkább az eocén és oligocén képződményekből (pl. 
eocén alapkonglomerátum, Tardi Agyag stb.) származhat radioaktív anyag; természetesen a 
rajtuk képződött talaj is működhet radonforrásként. A Tardi Agyagban – előzetes 
eredményeink szerint – 2 ppm körüli mennyiségben megjelenő urán-leányelemek 
radonforrásként való szerepe jelentős lehet.    

A Lukács-fürdő forrásai általában Szépvölgyi Mészkőben vagy Budai Márgában fakadnak, a 
kutakat is általában erre szűrőzik. Amennyiben ezek a képződmények radioaktív 
forrásásványokat tartalmaznak – és feltételezésem szerint tartalmazhatnak -, akkor az abból 
származó radont a kutakban ki lehet mutatni. A meleg és a langyos vizű források körülbelül 
azonos radontartalma a források közvetlen környezetének azonos jellegei miatt nem meglepő.      

Kivételt képez a Római-forrás. Jelenlegi tudomásunk szerint a kizárólag erre a forrásra 
korlátozódó, a környezetéhez képest 4-5-szörös radontartalom eredetét egy, csak itt ható 
radonforrással magyarázhatjuk. A forrás foglalásának kavicsanyagában ugyan kimutattuk az 
urán leányelemeinek jelenlétét, de a foglalás anyagának – feltételezésem szerint – nagyobb 
részét adó iszapos homok ilyen irányú vizsgálata még nem történt meg.   

A Gellért-hegy vizeinek kiemelkedő radioaktivitását a Budai Termálkarszt méreteihez képest 
lokális okkal magyarázhatjuk. Jelenlegi vizsgálataink ugyan nem terjedtek ki az összes budai 
forrás, kút vizsgálatára, de WESZELSZKY GY. 1912-es és 1937-es munkái – melyeknek 
megbízhatósága, megítélésem szerint, kitűnő – arról tanúskodnak, hogy a radioaktivitás itt éri 

 54



el maximumát. A radon lokálisan, kiemelkedően nagy koncentrációban történő megjelenése 
feltételezi a kiáramlási zónában egy hatásos, koncentrált radonutánpótlást biztosító radioaktív 
anyagforrás meglétét. A radonanomália Rudas-fürdői csúcsa miatt ezt az anyagforrást a fürdő 
környezetében, tehát az áramló víz forrásokba ill. kutakba érése előtti kiáramlási szakasz 
zónájában feltételezhetjük. Az anomális terület maximuma a források radontartalma alapján a 
Török-, Rákóczi-, Gül Baba-források zónájában van. (Ettől eltér a Diana-forrás kérdéses 
megbízhatóságú radonmaximuma.) Ebből az anyagforrásból táplálkozhatna a Rudas-fürdő 
vizeinek radon-, és - a Városliget II. kutat meghaladó mértékű - oldott rádiumtartalma. A 
radon rövid felezési ideje megmagyarázza a radonkoncentráció északnyugat ill. délkelet felé 
való fokozatos csökkenését. A kiáramlási zónában a felszín felé irányuló áramlásra nagyjából 
merőlegesen, a Gellért- és a Rác-fürdő felé csak kis intenzitással haladhat áramlás. Ezen 
áramlás lassúsága miatt a gyorsan bomló radon csak kis távolságra juthat el, míg a nagy 
felezési idejű rádium kis koncentrációcsökkenéssel megjelenhet a szomszédos fürdők 
kútjainak vizében. Ezt a hipotézist a rádiumkoncentrációk Rudas körüli 10-20%-os, 
feltételezett többlete megerősíti.    

Feltételezésem szerint ennek a radioaktív anyagforrásnak a Rudas-fürdő közvetlen közelében, 
ezen belül a fent részletezett források zónájában kell elhelyezkednie, sem északnyugat, sem 
délkelet felé nem terjeszkedhet. Ilyen geometriát pont, vonal, vagy felület jellegű objektumtól 
várhatunk el. Földtani környezetben az előbbi kettő valószínűtlen, tehát egy megfelelően 
irányított felület (sík) jellegű objektumról lehet szó. Három lehetőség áll fenn: vető, vagy 
telér, esetleg mindkettő.  

Ismert, hogy aktív vetőzónákban a radon jelentős koncentrációban juthat a felszínre. Egy 
olyan vetőtől vagy vetőzónától, amely ilyen jelentős anomáliát okoz, elvárható, hogy a 
felszínen is észlelhető módon megjelenjen. A Gellért-hegynek azonban csak a délebbi részén 
vannak megfelelő orientációjú, térképezhető méretű vetők, a Rudas-fürdő környezetében csak 
a Rác-fürdő körzetén is áthaladó, az ún. északkeleti peremvető(zóna) halad (KORPÁS et al. 
2002). A megfigyelt radioaktivitás-értékek maximumának trendje ellentmond annak a 
feltevésnek, hogy kizárólag ez a vető okozhatná a kiemelkedő radon- és 
rádiumkoncentrációkat. A Rudas térségében „megfelelő” orientációval csak kisebb hasadékok 
rendelkeznek, a források részben ezek mentén fakadnak. 

Másik felvetésem szerint olyan telérről van szó, mely (1) nagyjából északkelet-délnyugati, de 
semmiképpen nem északnyugat-délkeleti csapású, (2) a függőlegeshez közeli, de 
semmiképpen nem vízszintes dőlésű, (3) a Rudas-fürdő kútjai alatti kiáramlási zónában nem 
túl mélyen található, (4) nagy mennyiségű radioaktív anyagot képes a rajta, ill. környezetén 
átáramló vizeken keresztül szolgáltatni.  

Minthogy a „szokványos” magmás telérek nyomelemtartalma nem valószínűsíti nagyobb 
mennyiségű radioaktív anyag kibocsátását, valamint a Budai-hegységben nem jellemzőek 
nagyobb triász ill. kainozóos magmás telérek, egyéb megoldást kell keresnünk: a fenti 
kritériumoknak egy, a 8.2.2. fejezetben tárgyalt felső-kréta korú, nagyrészt lamprofíros 
magmatizmushoz kapcsolódó telér, vagy kisebb telérraj tehet eleget.  

Harmadik, és meglátásom szerint legvalószínűbb lehetőségként a forráskilépést előidéző 
vetők által elvetett lamprofíros telérből származó radon a vetőzónában, megnövekedett 
koncentrációban törhet a felszínre, a szintén a vető által kontrollált forrásokba. 
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E feltételezett telér(raj) felszínen való megjelenése jelen tudásunk szerint nem elvárható, 
hiszen ez esetben az eddigi térképező munka során feltehetően dokumentálták volna. A GM-
csővel idáig elvégzett méréseink szerint – amennyiben valóban létezik – a feltételezett telér 
vagy (1) nem halad át a Gellért-hegyi tárón, vagy (2) a belőle származó γ-sugárzás nem okoz 
a környezetéhez képest egyértelműen mérhető többletet.  

10. Összefoglalás 

A felszín alatti vizek radioaktivitásának kérdése sugáregészségügyi és gyógyászati 
szempontból kiemelt jelentőségű. A Budai Termálkarszt területén fakadó langyos és meleg 
források radioaktivitása WESZELSZKY GY. (1912, 1937) munkája nyomán vált ismertté. 

Dolgozatomban a Lukács-fürdő és a Gellért-hegy környezetére összpontosítottam, annál is 
inkább, mert ez utóbbi radioaktivitása a szakirodalomból jól ismert. Összegyűjtöttem 
valamennyi elérhető, a források, kutak radon- és rádiumtartalmára vonatkozó adatot. 
Vizsgáltam a mérési módszereket, azok lehetséges hibáit. Saját méréseket is végeztem, bár 
munkám elsődleges célja az általános földtani értékelés és a lehetséges földtani okok 
felkutatása volt. 

10.1. Radon és rádium 
A felszín alatti vizekben a radon időben és térben változó mennyiségben jelentkezhet, ezért 
minden pontszerű mérési eredményt kellő kritikával kell fogadnunk; ezek csak egy szűkebb-
tágabb tartományát adhatják meg a radon koncentrációjának. Megfelelő mennyiségű adat 
alapján már jobban közelíthetjük a várható valós értékeket. Minden, radonnal kapcsolatos 
kutatásnál fontos figyelembe venni, hogy 3,82 napos felezési ideje miatt csak rövid 
transzportidő esetén számíthatunk kimutatható mennyiségű radon jelenlétére. Nemesgázként 
(megfelelő körülmények közt) könnyen távozik a felszín alatti vizekből, a vizsgálatoknál, 
azok értelmezésénél ezt is szem előtt kell tartani. 

A rádium hosszú felezési ideje miatt hosszú áramlási pályák követésére is alkalmas, és a 
vizekből való eltávozási lehetősége –  vizes oldatokban ionos formában való megjelenése 
miatt – jóval kisebb a radonénál, emiatt stabilabb indikátora lehet a hosszú távú felszín alatti 
vízáramlásoknak. Ugyanakkor a vizek rádiumtartalma is mutathat ingadozásokat, ezért a 
pontszerű mérési eredmények itt is csak egy valószínűsíthető koncentrációtartományt 
jelölhetnek ki. 

10.2. A felszín alatti vizek eredete 
Az adatokat összegyűjtve és kiértékelve, a lehetséges földtani okokat sorra véve az alábbi 
következtetésre jutottam. A vizsgált régióban egy változó mértékben, de szinte mindenütt 
jelenlevő radioaktív háttérforrás létezését feltételezhetjük. Ez a földtani képződményekből 
származó forrás a felszín alatti, leszálló ágban haladó vizekre fejti ki hatását. Eredetét az 
egészen sekély zónában már a talajban, a kőzetvázba érve pedig az üledékes kőzetekben 
(esetünkben leginkább a nagyobb mennyiségben jelenlévő oligocén agyagos 
képződményekben – mérésekkel igazoltan a Tardi Agyagban) jelenlévő, radonforrásként 
működő ásványoknak tulajdoníthatjuk. Esetleg szerves anyag felszínén abszorbeált uránnak 
ill. leányelemeinek is szerepe lehet. Az e forrás által szolgáltatott radon mennyisége a talaj és 
kőzet (mikro)mineralógiai adottságaitól, a hidrogeológiai jellemzőktől, valamint a víz által az 
áramlási pálya során harántolt talaj és kőzet vastagságától függhet. Ez a forrás magyarázhatja 
Lukács-fürdő langyos ill. meleg vizű forrásainak hasonló radontartalmát: az eltérő eredetű 
vizek a kiáramlási zónában már hasonló földtani körülmények közt haladva hasonló 
mennyiségű radont vehetnek fel.  
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A Budai Termálkarszt áramlási rendszere analógiák alapján feltételezhető medencealjzatának 
kőzetei szintén radioaktív forrásként működhetnek. Ennek mechanizmusa ismerethiány miatt 
nem ítélhető meg. A mélymedencébe lejutó fluidumokba belekerülnek a radioaktív 
komponensek, így rádium és radon is, ionos formában, illetve oldott gázként. A hosszú 
áramlási idő miatt a rendszer meleg ágát képező vizek radioaktivitása homogenizálódik. A 
mélymedencéből származó radon, rövid felezési ideje miatt, természetesen a kiáramlási 
zónába már nem jut el. A hosszú felezési idejű rádium viszont elérheti a felszínt, ill. hosszú 
ideig részt vehet az áramlásban. 

Feltételezzük, hogy a medencealjzat hatása érvényesül a mélymedence-fluidumokra. A 
magasabb hőmérsékletű vizek egy egyszerű, a keveredési hőmérsékletekből levezetett 
modellben, magasabb arányban képviselik a mélymedence vizeit. Így a nagy hőmérsékletű 
forrásokban és kutakban nagyobb mennyiségű rádiumot találunk. A fentiek tükrében 
megmagyarázható a Lukács-fürdő langyos forrásainak kisebb, meleg forrásainak nagyobb 
rádiumtartalma.  

A Római-forrás lokális anomáliáját a forrás közvetlen környezetében jelenlévő radonforrással 
magyarázhatjuk, mely csak részben köthető a foglalás kavicsanyagából kimutatott urán-
leányelemek hatásához. 

A Gellért-hegyi vizekben tapasztalt radonanomáliát tulajdoníthatjuk egy, a Rudas-fürdő 
környezetében elhelyezkedő felső-kréta korú lamprofíros telérnek, esetleg kisebb telérrajnak. 
A feltételezett telér radon- és rádiumforrásként egyránt működhet. A forrásokat is kontrolláló 
vetőzóna síkjában történő, a kőzettömeg átlagához képest gyors áramlás elősegítheti a radon 
és a rádium dúsulását a felszín alatti vizekben. 

A Gellért-hegyi termálvizekre jellemző rádiumanomáliát tehát a lokális radioaktív 
anyagforrás, valamint a mélymedence eredetű („háttér”) rádium együtt okozhatja. A Budai 
Termálkarszt egyéb területein ilyen jellegű lokális forrást nem feltételezünk, így pl. a Lukács-
fürdő „meleg” vizeinek rádiumtartalmát valószínűsíthetően a mélymedence-fluidumok 
okozhatják. A leszálló ágból származó rádium, feltételezésem szerint, töredéke a 
mélymedence eredetű rádium mennyiségének. Ez megmagyarázza a Gellért-hegyen 
tapasztaltaknál jelentősen kisebb rádiumkoncentrációkat. 
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11. További lehetséges kutatási témák 

A Budai Termálkarszt vizei radioaktivitásának megértéséhez még csak néhány kezdeti lépést 
tettünk meg. Az alábbiakban olyan, lehetséges kutatási témákat vázolok, amelyek 
elmélyíthetik, pontosíthatják ismereteinket. 

1. A felszín alatti vizek radon- és rádiumtartalmának rendszerezett, időben legalább 
megközelítőleg folyamatos mérése elengedhetetlen a termálkarszt-rendszer radioaktivitásának 
megismeréséhez. A mintavételi körülmények pontos dokumentációja nélkül azonban az 
adatsorok értelmezhetősége erősen megkérdőjelezhető! Egyéb paraméterek mellett pl. a 
forrásmedencék felszínén kialakuló kalcithártyák radonnal kapcsolatos diffúziós 
tulajdonságait is meg kellene vizsgálni. 

2. A Termálkarszt áramlási rendszerének minél jobb megismerése (kísérleti úton, terepi 
vizsgálatokkal és/vagy modellezéssel) megkönnyítené a radioaktivitási eredmények helyes 
értelmezését. Ismereteinket egyrészt a kiáramlási zóna tulajdonságai szempontjából lenne 
célszerű bővíteni (a radon rövid távú „emlékezete” miatt), másrészt a medencealjzat felszín 
alatti vizekkel való kapcsolatát, a mélymedencék jellemzőit lehetne alaposabban 
megvizsgálni. E kutatás messze túlmutat a téma keretein, ugyanakkor az értelmezést alapozza 
meg. Tudomásom szerint a Budai Termálkarszt modellezésével jelenleg TÓTH GY. (MÁFI) 
foglalkozik. 

3. A rétegsorban megjelenő magmás képződmények radioaktív forrásként való szerepét 
az egyes kőzettípusok radioaktivitási vizsgálatai tehetik egyértelművé. 

5. Hasonlóan az előzőhöz, a beszivárgó vizek által harántolt üledékes kőzetek (eocén 
alapkonglomerátum, Szépvölgyi Mészkő, Budai Márga, Tardi Agyag, Kiscelli Agyag, 
Hárshegyi Homokkő, Törökbálinti Homokkő) radonforrásként való szerepét kellene vizsgálni. 

6. A talajok radioaktivitásának vizsgálata szintén nélkülözhetetlen feladat lenne. 
7. A forrásbarlangok medencéiben található agyagok ásványtani és radioaktivitási 

vizsgálata is elvégzendő feladat lenne. 
8. A Római-forrás lokális anomáliájának okát közvetlen környezetének alapos felmérése 

tisztázhatná. 
9. A Rudas-fürdő környezetében feltételezett magmás telér létét megbízható módon 

bizonyítani vagy cáfolni kellene. Erre számos módszert lehetne alkalmazni: pl. geofizikai 
módszerek (az elvégzettnél részletesebb és pontosabb GM-csöves térképezés, mágneses 
anomáliák felmérése stb.), talajszelvények mikromineralógiai vizsgálata, vízminták speciális 
nyomelem-vizsgálata stb. A meglévő fúrások rétegsorainak újraértelmezése és terepi 
felmérések is elengedhetetlenek lennének. A telér(raj) létezéséről teljes bizonyosságot csak 
célzott fúrással, vagy terepi feltárással nyerhetnénk. A megtalálás valószínűsége a telér 
feltételezett vékonysága miatt azonban nem tűnik nagynak.  

10. A Lukács-fürdő retrospektív szempontú felmérése megtörtént (LIEB 2004), a Gellért-
hegyi források, kutak jelenlegi (és múltbeli) állapotáról való ismereteink azonban hézagosak. 
A források ilyen szempontú felmérése, valamint a terepi vizsgálatok pótolhatnák e 
hiányosságokat. Érdekes lenne a Diana-forrás jelenlegi radioaktivitásának megismerése – 
kiemelkedő aktivitása esetén a feltételezett telér helyett akár egy kisebb telérrajra is lehetne 
gondolnunk. 
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