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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

1.1. Bevezetés 

A radon (222Rn) radioaktív nemesgáz egészségkárosító hatása miatt az utóbbi 

évtizedekben intenzíven tanulmányozott izotóp mind külföldi, mind hazai tudományos 

kutatásokban.  A zárt terekben felhalmozódó radon rövid felezési idejű leányelemei 

fémek (pl. 218Po, 214Po), amelyek könnyen rátapadnak az aeroszolokra (por, dohányfüst, 

stb.) (Porstendörfer, 1994).  Az aeroszol részecskéket belélegezve azok megtapadhatnak a 

tüdőben, ahol a leányelemek radioaktív bomlásukkal besugározzák a tüdő sejtjeit.  Ezáltal 

a beltérben nagy mennyiségben felhalmozódó radon bizonyítottan növeli a tüdőrák 

kialakulásának kockázatát (ICRP, 1991, Darby et al., 2005).  Egy, az Európai Bizottság 

által támogatott kutatás eredményei alapján az otthonokban és zárt belterű 

munkahelyeken található radon felelős évente körülbelül 20 000 tüdőrák okozta 

halálesetért az Európai Unióban.  Ez az összes tüdőrák okozta halálesetek 9%-a, illetve az 

összes halálos kimenetelű rákbetegségek 2%-a (Darby et al., 2005).  A radon 

egészségkárosító hatása összetett folyamat eredménye, amely a radon keletkezésétől, a 

különböző közegeken való mozgásán, a belterekbe való jutásán és felhalmozódásán 

keresztül történik, végül az emberi szervezetet, elsősorban a tüdő szöveteit ért sugárzással 

zárul.  A felvázolt folyamat végbemenetele számos természetes és antropogén tényező 

függvénye, úgy, mint a potenciálisan beltérbe jutható radon atomok mennyisége, vagy az 

életvitel.  A fentiekből látszik, hogy a radon természetes előfordulásának vizsgálata 

komplex természettudományos téma.  Viselkedésének megértéséhez több 

tudományterület – fizika, matematika, biológia, földtudományok – ismerete szükséges.  

Ezek mellett a lakosság egészségének színvonalára, életminőségére is hatással van, ezért 

komplex környezettudományi téma is egyben.   

Egészségkárosító hatása miatt a radon általános (biológiai, fizikai értelemben vett) 

viselkedését leíró tanulmányokat követően megnőtt az igény a radontól származó 

kockázat kimutatására és csökkentésére irányuló felmérésekre, kutatásokra.  Az 

igényeknek megfelelően először a beltérben található radonkoncentráció felmérése 

kezdődött meg.  Az aktuális beltéri radonkoncentráció csökkentésére javasolt módszerek 

(pl. szellőztetés, vagy mentesítés) mellett felmerült a jövőben épülő házak radon 
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veszélyének elkerülése, megelőzése.  Végső soron mindkét esetben az adott területen (a 

ház környezetében) található potenciális radon kockázatra vagyunk kíváncsiak.   

A radonpotenciál megmutatja, hogy potenciálisan mekkora veszélyt jelent a radon 

az adott területen és lehetőséget ad azon területek kijelölésére, ahol részletesebb 

méréseket kell végezni, hogy a lehetőségként kimutatott veszély megvalósul-e.  Ennek 

megfelelően, egy radonpotenciál térkép felhasználható a kitett helyszínek kiválasztására, 

így a radontól származó ionizáló sugárzás dózisa csökkentésésének megtervezésére.  A 

radonpotenciál meghatározásának többféle módja létezik az irodalomban, amelyeket két 

fő csoportba sorolhatunk.  Az egyik a beltéri radonkoncentráció adatokkal számol és 

általában a kritikus érték meghaladásának valószínűségén alapszik, amely azt jelenti, 

hogy mekkora valószínűsséggel lesz a beltérben megadott határértékeknél nagyobb 

koncentráció.  A másik csoportba azok az eljárások sorolhatók, amelyek a földtani 

környezet tényezőit figyelembe véve adják meg a radonpotenciált.  Ezeket összefoglaló 

néven geogén radonpotenciálnak (GRP) nevezzük.  Ennek egyik fajtája a kétváltozós 

GRP meghatározás, amely a talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás (ami 

megadja, hogy mennyire képes a talajon a gáz áthaladni) mért adatain alapszik.  Léteznek 

többváltozós (pl. talaj 238U tartalma, geológia, talaj gázpermeabilitás) radonpotenciál 

meghatározások is, amelyek között van, amelyik a beltéri radonkoncentrációt is 

figyelembe veszi.  Míg a beltéri radonkoncentrációból származtatott radonpotenciál a 

területen található épületek milyenségét és az életvitelből adódó szellőztetés mértékét is 

magában foglalva mutatja az aktuálisan kialakult kockázatot, a geogén radonpotenciál 

ezen módosító hatásoktól függetlenül adja meg a potenciális radontól származó veszélyt 

(Dubois et al., 2010).   

Az Európai Bizottság támogatásával, a Radioactivity Environmental Monitoring 

(Joint Research Center, Institute for Transuranium Elements) csoport vezetésével 2005-

ben kezdődött egy egységes európai radontérkép létrehozása a „Természetes 

radioaktivitás európai atlasza” projekt keretében (De Cort, 2010).  Számos konferencia 

keretében zajlottak a tudományos és technikai szempontú megbeszélések az európai 

beltéri radontérkép létrehozására, valamint a különböző országokban alkalmazott mérési 

és térképezési módszerek harmonizálására.  2008-ban felmerült egy geogén radontérkép 

szükségessége, amelyen a geogén radonpotenciál változó van ábrázolva.  A geogén 
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radontérkép közelebb áll a radontól származó veszélyhez, mint a beltéri radontérkép, 

mivel megmutatja „ami a Földből jön” (nemzetközi szakzsargonban „what Earth 

delivers”).  Ezenkívül a beltéri radontérképpel ellentétben, amely csak azon területekre 

érvényes, ahol már mért épületek, lakóházak állnak rendelkezésre, a geogén radontérkép 

bármely területre megmutatja a radonpotenciált (De Cort, 2010).  Európai léptékű 

radontérkép létrehozására számos lehetséges variáció megfontolását követően 2011-ben a 

Neznal et al. (2004) által javasolt, meghatározott mélységben (80-100 cm) mért talajgáz 

radonkoncentrációt és talaj gázpermeabilitást figyelembe vevő folytonos változót fogadta 

el az európai szakmai közösség mint első megközelítést.  Ezzel párhuzamosan a 

többváltozós osztályozáson alapuló radonpotenciál meghatározás is zajlik (De Cort, 

2010).   

Magyarországon először Mátraderecskén figyeltek fel a természetben előforduló 

átlagosnál nagyobb radonkoncentrációra (Tóth, 2000, Hámori et al., 2006b).  Itt a radont 

a mély rétegekből feláramló CO2-dal együtt azonosították, ami a vulkáni utóműködésnek 

köszönhetően kialakult mofetta révén lehetséges.  A területet jellemző gázfeláramlás 

révén a település beltereiben kialakuló radonkoncentráció átlagos értéke 240 Bq m-3, ami 

négyszer nagyobb az országos átlag beltéri radonkoncentrációnál, ami 58 Bq m-3 (Tóth, 

2000, Hámori et al., 2006b).  A területen mért maximális érték 10 000 Bq m-3 körüli.  A 

mélyről jövő gázfeláramlástól eltekintve a belterekben felhalmozódó radon elsődleges 

forrása (77%) a talaj pórusaiban lévő radonkoncentráció, amit talajgáz 

radonkoncentrációnak nevezünk (UNSCEAR, 2000).   

A beltéri radonkoncentrációt befolyásoló két fő tényező a bejutási valószínűség és a 

szellőztetés mértéke.  Átfogó (nagy területekre vonatkozó) mérési tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a bejutási valószínűség sokkal változékonyabb, mint a szellőztetés 

mértéke, így jobban befolyásolja a beltérben kialakuló radonkoncentrációt (Nazaroff és 

Nero 1988).  A szellőztetési szokások általában hasonlók az azonos éghajlaton élők 

esetében.  A beltérbe jutó radon mennyisége erősen függ a talajgáz radonkoncentrációtól, 

a talaj gázpermeabilitástól és a meteorológiai viszonyoktól.  A természetes módon – 

potenciálisan – beltérbe kerülő radontartalomnak tehát egyik jó indikátora a talajgáz 

radonkoncentráció.   
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Hazánkban eddig beltéri radonkoncentráció felméréseket végeztek (Hámori et al., 

2004, 2006a, 2006b, Minda et. al., 2009).  Habár diplomamunkák és cégek által felkért 

kutatások keretében történtek már hazánkban is talajgáz radonkoncentráció mérések – 

mint például a volt mecseki uránbánya környezetében végzett rekultiváció keretében 

(Somlai et al., 2006a, Várhegyi et al., 2008) – azonban geogén radonpotenciál térképezés 

még nem történt.   

1.2. Célok 

1) Doktori kutatásom elsődleges célja, Magyarországon elsőként, a geogén 

radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalmazása egy kiválasztott területre.  

Az alkalmazott módszer Európa szinten elfogadott geogén radontérképezési eljárás 

(Neznal et al., 2004), amely a talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás terepi 

mérésén alapul.   

2) További cél a talajgáz radonkoncentráció és a talaj gázpermeabilitás térbeli 

eloszlás tulajdonságainak meghatározása a vizsgált területre és a földtani formációkkal 

való összefüggésük feltárása, valamint nemzetközi tapasztalatokkal való összevetése.  

3) Ennek megfelelően további cél egy terepi méréseken alapuló geogén 

radonpotenciál térkép készítése a vizsgált területre. 

4) A fentiekből generálódó célként fogalmazható meg a talajgáz radonkoncentráció 

időbeli változásának jellemzése egy, a vizsgált területre (és a teljes országra is) jellemző, 

nagy gázpermeabilitású negyedidőszaki üledék (késő pleisztocén folyóvízi üledék V. 

teraszán kifejlődött homokos, kavicsos talajban) esetében.  További cél az évszakos és 

napszakos változás létezésének meghatározása és hatásának vizsgálata a geogén 

radonpotenciál értékére.   

A felállított céloknak megfelelően a kutatás két fő részből tevődik össze, az egyik 

rész a térbeli eloszlás feltárása és vizsgálata, a másik az idősoros vizsgálat.   
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2. RADON A KÖRNYEZETÜNKBEN 

2.1. Radon jellemzése, forrása 

A radon a periódusos rendszer 86. számú eleme, radioaktív nemesgáz.  Zárt 

elektronhéjai vannak, így kevéssé reakcióképes, aminek következtében nagyon mobilis 

elem.  Természetes körülmények között nem alkot vegyületeket.  Apoláros tulajdonsága 

ellenére oldódik vízben, mert könnyen deformálható az elektronfelhője.  Számos izotópja 

létezik.  A természetben három izotópja fordul elő, mindegyik valamelyik radioaktív sor 

tagja.   

Az aktinon (219Rn) az aktínium bomlási sor (235U) eleme.  Az 235U izotóparánya a 

természetben az 238U-hoz képest 0,7%.  Emiatt és rövid felezési ideje miatt (3,9 s) az 

aktionon mennyisége a természetben mindig elhanyagolható.   

A toron (220Rn) a tórium bomlási sorban (232Th) található, mennyisége nagyobb az 

aktinonénál, felezési ideje szintén rövid (55,6 s).   

A radon (222Rn) az urán bomlási sorban (238U) található (1. táblázat).  Az 238U 

izotóparánya az 235U-höz képest a természetben 99,3%.  Ennek megfelelően a három 

radon izotóp közül a radon található legnagyobb mennyiségben a természetben.  Felezési 

idejének1 (T1/2 = 3,8 nap) köszönhetően képes elvándorolni keletkezése helyéről.  A 

radon közvetlen anyaeleme a rádium (226Ra), amelyből alfa-bomlással keletkezik és maga 

is alfa-bomlással bomlik polónium (218Po) izotóppá.  A radon után keletkező 

bomlástermékeket a radonnal együtt radonsornak nevezzük (1. táblázat).  A radonsorban 

található leányelemek mindegyike alfa vagy béta bomlással képezi a következő 

leányelemet, miközben számos gamma bomlás megy végbe.  A sor a stabil 206Pb-mal ér 

véget.   

Elem Bomlástípus Felezési idő1 
Energia 

(MeV) 
Leányelem 

238U α 4,47·109 év 4,270 234Th 

234Th β - 24,1 nap 0,273 234Pa 

                                                 
1 A felezési idő az az idő, amely alatt egy radioaktív anyagban a radioaktív magok száma a felére csökken 

radioaktív bomlás révén. 
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234Pa β - 6,7 óra 2,197 234U 

234U α 245500 év 4,859 230Th 

230Th α 75380 év 4,770 226Ra 

226Ra α 1622 év 4,871 222Rn 

222Rn α 3,82 nap 5,590 218Po 

218Po 
α 99,98% 

β – 0,02% 
3,1 perc 

6,115 

0,265 

214Pb 

218At 

218At 
α 99,90% 

β – 0,10% 
1,5 másodperc 

6,874 

2,883 

214Bi 

218Rn 

218Rn α 
35 

millimásodperc 
7,263 214Po 

214Pb Β - 26,8 perc 1,024 214Bi 

214Bi 
β – 99,98% 

α 0,02% 
19,9 perc 

3,272 

5,617 

214Po 

210Tl 

214Po α 
0,16 

millimásodperc  
7,883 210Pb 

210Tl β - 1,3 perc 5,484 210Pb 

210Pb β - 22,3 év 0,064 210Bi 

210Bi 
β – 99,99987% 

α 0,00013% 
5 nap 

1,426 

5,982 

210Po 

206Tl 

210Po α 138,38 nap 5,407 206Pb 

206Tl β - 4,2 perc 1,533 206Pb 

206Pb  - stabil  -  - 

1. táblázat  Az urán bomlási sora.   
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A radon izotópok anyaelemei, az urán és a tórium az aktinoidák csoportjába tartozó 

radioaktív elemek.  Geokémiailag a refrakter, litofil, inkompatibilis elemek csoportjába 

tartoznak (pl. Anderson, 2007).  A refrakter jelentése hőálló, nagy olvadáspontú, ami 

1000 °C feletti olvadáspontot jelent.  Ennek következtében a Föld létrejöttekor az ősi 

napködből a korán kondenzálódott elemeket jelöli.  A litofil jelentése kőzetkedvelő.  A 

Goldschmidt-féle rendszerezésben azon elemeket jelöli, amelyek elsősorban kőzetekben 

jelennek meg, szilikátokban, oxidokban, tehát a kéregben, illetve a köpenyben, azonban 

ez utóbbiban jóval kisebb a gyakoriságuk.  Az inkompatibilitás azt jelenti, hogy az atom 

töltése és mérete a köpenyásványok rácspozíciójáétól eltér és olvadás során az olvadék 

fázisba particionálódik.  Ennek az a következménye, hogy az urán és a tórium a 

differenciációs sor végső termékeiben, K-, Na- és Si-gazdag kőzetekben dúsulnak (pl. 

granitoidok).  Tehát a földi differenciáció2 során az urán és tórium végülis a kéregben 

koncentrálódnak.   

Azt, hogy a kéregben milyen ásványokban, kőzetekben fordulnak elő ezek az 

elemek, az elem oxidációs állapotától függ.  Az urán a litoszférában leggyakrabban 4+ és 

6+ oxidációs állapotban fordul elő, míg a tórium 4+ oxidációs állapotban.  Az urán az 

ásványaiban leggyakrabban U(4+) oxidációs állapotban fordul elő.  Leggyakoribb 

ércásványa az uraninit (UO2), de kisebb gazdasági jelentőséggel koffinitet (USiO4) is 

bányásznak.  Ezenkívül az U(4+) komplexeiről tudjuk, hogy felszín alatti vizekben 

dominánsak.  Az U(6+) a földfelszínen U(4+) ásványok (pl. uraninit és koffinit) 

oxidálódásával, mállásával keletkezik és természetes vizekben U(OH)2 (uranil) 

komplexeket képez.  A leggyakrabban előforduló U(6+) ásványok foszfátok, vanadátok, 

szilikátok, amelyeket szintén bányásznak, igaz, jóval kisebb gazdasági jelentőséggel.  A 

tórium csak Th(4+) oxidációs állapotban fordul elő a természetben.  A tóriumtartalmú 

ásványok többsége igen ellenálló a mállással szemben, természetes vizekben nagyon 

lassan oldódik, immobilis, szállítása főleg szilárd fázisban történik.  Legjelentősebb 

ásványa a tórianit (ThO2) és a tórit (ThSiO4) (Anderson, 2007).   

                                                 
2 A Föld geokémiai differenciációja: Az olvadék, ami kivonódott a köpenyből a kéregbe emelkedik és 

magával viszi az inkompatibilis elemeket, így a kontinentális kéreg folyamatosan gazdagodik 

inkompatibilis elemekben, miközben a köpeny inkompatibilis elemekben elszegényedik. 
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Mégis elsődlegesen, főleg a talajokban, járulékos ásványokban Zr, ritkaföldfémek, 

Y, Nb és Ta helyettesítőjeként található az urán és tórium.  Ezek közül leggyakoribb a 

monacit (CePO4), a xenotim (YPO4) és a cirkon (ZrSiO4) (Anderson, 2007).   

A kőzetek és a rajtuk kialakult talajok rendre tartalmaznak tehát valamilyen 

mennyiségű uránt, rádiumot és tóriumot.  A hazai talajok átlagos 238U, 226Ra és 232Th 

tartalmát mutatja a 2. táblázat.   

 átlag (Bq kg-1) tartomány (Bq kg-1) 

238U 29 12-66 

226Ra 33 14-76 

232Th 28 12-45 

2. táblázat  Hazai talajok átlagos 238U, 226Ra és 232Th tartalma (UNSCEAR 2000). 

2.2. Radon a kőzetben, talajban és vízben 

Az urán és rádium eloszlása a litoszférában egyenetlen.  A magmás kőzetekben 

gyakoribbak az üledékes és metamorf kőzetekhez képest (Nordic, 2000).  Az átlagosnál 

nagyobb urán- (35-110 Bq kg-1) és rádium-tartalom (35-60 Bq kg-1) a savanyú magmás 

kőzetek (pl. gránit, riolit) mellett szerves anyagban dús agyagokhoz, agyagpalákhoz 

kapcsolódik.  A kőzetek és talajok eredeti urán- és rádium-tartalmát különböző 

folyamatok (hidrotermális ércesedés vagy redoxi) megváltoztatják.  Oxidatív 

körülmények között az uránvegyületek könnyen oldódnak, reduktív környezetben 

oldhatatlanok és kicsapódnak az ún. geokémiai csapdákban.  Ez a folyamat kis 

méretarányban mindenütt lejátszódik, hiszen a talajvízszint felett oxidációs, alatta 

redukciós folyamatok történnek.  Ez a jelenség hozta létre a pl. homokkőben jelen lévő 

uránérc telepeket is, amilyen a korábban bányászott mecseki uránérc is (pl. Breitner et al., 

2012).   

A talajokban és kőzetekben keletkező rádium folyamatosan termeli a radont, amely 

az emanáció folyamatával tud kikerülni az ásványokból.  Az 1. ábra mutatja a 

radonemanáció modelljét (Tanner, 1980).  A modell kettő, 2 mikrométer nagyságú 

rádium tartalmú ásványszemcsét mutat, közöttük talajlevegővel és a szemcsék érintkezési 

pontjainál lévő kapilláris vízzel.  Az A, B, C és D pontok mutatják a rádium 

előfordulásának lehetséges helyeit a szemcsékben.  A rádium bomlásakor keletkező radon 
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atom a visszalökődés révén ellentétes irányban, pontosan 180°-os szögben halad a 

kibocsátott alfa-részecskéhez képest.  A visszalökődés révén megtett út a 222Rn esetében 

20-70 nanométer ásványokban, egytized mikrométer a vízben és 63 mikrométer a 

levegőben.  Az R távolság jelöli a szemcse szélétől vett maximális távolságot, amit a 

radon atom a visszalökődés során meg tud tenni.  Ezen értékeknek megfelelően az A 

pontban visszalökődött radon nem jut ki a szemcséből.  A B pontban a radon közvetlenül 

egy másik szemcsébe kerül át.  A C pontban kijut a szemcséből és a kapilláris vízbe 

érkezik.  A D pontban pedig kijut a szemcséből és a talajlevegőn át egy másik 

szemcsében áll meg.  Az A, B és a D pontban keletkezett radon már csak molekuláris 

diffúzió révén kerülhet ki a pórustérbe.  A radonemanációs együtthatónak tehát három 

komponense van: 1) a direkt visszalökődés, ha a radon atom a pórustérbe érkezik meg, 2) 

az indirekt visszalökődés, amely során az atom behatol egy másik szemcsébe és ott fejezi 

be az útját, valamint 3) a diffúzió (Tanner, 1980).  Az indirekt visszalökődés csak a 

diffúzióval kiegészítve gyarapítja a radonemanációt.  A radon diffúziós hossza 

ásványszemcsékben 10-13 m és 10-32 m között változik ez 0,1 pikométernél is kisebb 

távolság (Nazaroff és Nero, 1988).  Azt, hogy a keletkezett radonnak hány százaléka jut a 

pórustérbe az emanációs együttható mondja meg.  Értéke általában 0,5% és 70% között 

változik és számos tényező befolyásolja, úgy mint a bomlás helye a szemcsében 

(Schumann és Gundersen, 1996), a szemcsebevonat jelenléte (Gundersen és Schumann, 

1989), illetve ásványsérülések (Rama és Moore, 1984).  A legjelentősebb hatása a 

talajnedvességnek van, ugyanis a kapilláris víz növeli a radonemanációt, mert elnyeli az 

újonnan keletkező atomok visszalökődési energiáját és benntartja a radon atomot a 

pórustérben, tehát az nem jut át egy szomszédos szemcsébe (Stranden et al., 1984, 

Nazaroff és Nero, 1988).  A kapilláris víz nem növeli jelentősen a talajok ellenállását a 

légáramlással szemben, miután abban a nagyobb pórusok játsszák a fő szerepet (Stranden 

et al., 1984). 
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1. ábra  A radonemanáció modellje (Tanner, 1980).  A = visszalökődött radon nem hagyja 

el a szemcsét; B = visszalökődés egyenesen egy szomszédos szemcsébe történik; C = 

visszalökődés vízbe történik, a kilépő radon a pórustérben marad /direkt visszalökődés/; 

D = visszalökődés levegőbe történik, a kilépő radon beágyazódik egy szomszédos 

szemcsébe /indirekt visszalökődés/. 

 

A kőzet- és talajszemcsékben keletkező radon tehát a leírtak szerint tudja elhagyni a 

forrás helyét.  A felszabaduló radon bejut a talajlevegőbe vagy a repedésekben található 

talajvízben, kapilláris vízben oldódik.  A radont elsősorban a felszín alatti vizekben 

találjuk, mert a felszínre érve hamar a légkörbe kerül.  Átlagos radonkoncentráció a 

felszíni vízekben 0,3 – 1 Bq l-1, felszín alatti vízekben 1 – 1000 (10 000) Bq l-1 

(Kasztovszky, 1996, Halász, 1999, UNSCEAR, 2000, Nagy, 2006, Freiler, 2008, Erőss, 

2012).   

Amint láttuk a radon a kőzetek és talajok pórusterébe emanációval jut.  A 

póruslevegőben így létrejövő radontartalmat talajgáz radonkoncentrációnak nevezzük és 

mindig aktivitáskoncentrációt értünk alatta.  Átlagos értéke 1 és 500 kBq m-3 között 

változik, de elérheti az akár 1 millió Bq m-3-es értéket is például uránbányák 

környezetében.  A háromfázisú zónában és a talajvíz felső szintjében lévő 

radonkoncentrációt, a helyi geokémiai dúsulások nagymértékben módosíthatják.   

A talajban a radonkoncentráció a mélységgel nő majd egy bizonyos mélységben 

exponenciálisan telítődik (Nazaroff és Nero, 1988).  Ez a mélység közegspecifikus.  

Agyagos, kicsi gázpermeabilitású talajban 40 – 50 cm-en már telítődik, míg homokos 

kavicsos nagy gázpermeabilitású talajban általában 80 – 100 cm-en, azonban extrém 

esetben 200 cm is lehet ez a mélység (Nazaroff és Nero, 1988, Várhegyi et al., 2013).  A 
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talajgáz radonkoncentráció mérése során általánosan alkalmazott mélység 80 – 100 cm, 

amint azt számos publikáció jelzi (pl. Kemski et al., 2001, Petersell et al., 2005, 

Buttafuoco et al., 2007, Gruber et al., 2008, Antonopoulos-Domis et al., 2009, Barnet et 

al., 2010, Buttafuoco et al., 2010, Castelluccio et al., 2010, Cosma et al., 2010, Gregorič 

et al., 2010, Ielsch et al., 2010, Neznal et al., 2010, Pereira et al., 2010).  A talajból a 

radon főleg diffúzióval (és konvekcióval) kikerül az atmoszférába.  A folyamatot radon 

exhalációnak nevezzük.  A felszínre kerülő radon általában gyorsan eloszlik és felhígul a 

szabad levegőben a levegő vertikális konvekciójával és turbulens diffúzióval, azonban 

hőinverziós, stabil légállapot esetében feldúsulhat a felszínközelben.  A talajgáz 

radonkoncentrációra (akárcsak a talaj levegőre) hatnak a felszíni környezeti paraméterek, 

pl. a hőmérséklet, a nyomás, a csapadék, amelyek időbeli változást idéznek elő benne.  

Ezen hatások eredőjeként a planetáris határréteg napszakos változása a talajgáz 

radonkoncentráció napszakos változását eredményezi.  Erről részletesen a 2.3.2. Talajgáz 

radonkoncentráció időbeli változása fejezetben lesz szó.   

A talajokban a radon szállítódásának két fő folyamata a diffúzió és a konvektív 

áramlás.  A radon-222 a talajok és kőzetek repedéseiben, élettartama alatt több métert is 

képes megtenni.  Migrálásának fő befolyásolója a gázpermeabilitás, azaz a 

légáteresztőképesség, ami a pórusok, repedések méretétől, illetve a vízzel való 

telítettségtől függ (Perrier et al., 2009). 

2.3. Talajgáz radontartalom tér-időbeli változásának feltételei és korlátai 

2.3.1. Térbeli egyenetlenség, földtani formációkkal való összefüggés 

Amint láttuk az urán és rádium eloszlása a litoszférában egyenetlen a kőzetek 

milyenségétől és korától függően (Nordic, 2000).  Eszerint nagyobb radon szinteket 

várhatunk az idősebb kőzetekből felépülő hegy- és dombvidéki területeken fekvő 

településeken, továbbá ott, ahol a felszín közelében nagy urán-tartalmú kőzetek és 

ásványok találhatók, illetve ezek mállástermékeként keletkezett talajok borítják a felszínt 

(Henry et al., 1991).  A talajgáz radonkoncentráció sem homogén térben.  Kemski et al. 

(2001) Németországra vonatkozó vizsgálatai szerint nagyobb talajgáz 

radonkoncentrációval rendelkező talajok találhatók az idősebb gránitos területeken.  

Növekvő csoportba azokat a területeket sorolták, amelyeknél gyűrt és metamorf 
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kőzetkibúvások fordulnak elő, amennyiben megemelkedett urántartalommal vagy 

nagyobb emanációs képességgel rendelkezik.  A közepes kategória esetén semmilyen 

kitüntetett kőzettípust nem tudtak meghatározni.  Míg a konszolidálatlan, negyedidőszaki 

üledékek tartalmazzák általában a legkevesebb radont.   

Barnet (2008) Csehország mélységi magmás, vulkanikus, metamorf és üledékes 

kőzetein mért talajgáz radonkoncentrációját vizsgálva, arra az eredményre jutott, hogy a 

legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval és radonpotenciállal a magmás kőzetek 

rendelkeznek.  Az átlagos talajgáz radonkoncentráció a magmás kőzeteken 51,4 kBq m-3 

és területük 37%-ára jellemző nagy radonpotenciál.  A metamorf kőzetekre ezeknél 

kisebb értékek voltak jellemzők: 33,7 kBq m-3 és 16%.  Az üledékes kőzetekre a 

legkisebb értékek voltak jellemzők: 22,6 kBq m-3 és 4%.   

A talajgáz radonkoncentrációt lokálisan a geológiai formációk mellett egyéb 

jelenségek is befolyásolhatják, mint például törésvonalak vagy a kőzetek deformációja.  

A talajgáz radonkoncentráció aktív törésvonalak mentén való megemelkedését számos 

tanulmány leírta (Swakon et al., 2005, Barnet, 2008, Papp et al., 2010).  A milonitosodás, 

a kőzet deformáció egy fajtája, amely során a kőzet szerkezete és ásványi összetétele 

megváltozik.  A milonitosodott kőzeteken mért értékek több, mint 2× (akár 4-5×) értéket 

erdményeznek Gundersen és Wanti (1991) vizsgálata szerint.  Ez pedig a beltéri 

radonkoncentrációra is hatással van.   

A nyílt térben különböző pontokon mért talajgáz radonkoncentráció eloszlása 

lognormális, valamint a radonpotenciál eloszlása is lognormális eloszlást követ (Bertolo 

and Verdi, 2001, Kemski et al., 2001, Tóth et al., 2006, Bossew et al., 2008).  Amíg a 

lognormális eloszlás a minta nagy részét leírja, általában erős eltérések tapasztalhatók a 

nagy értékek esetében (ún. ’heavy-tailed’ eloszlás), pl. extrém nagy értékek sokkal 

gyakrabban fordulnak elő, mint ahogyan a lognormális eloszlás modellezi (Bossew et al., 

2008, Appleton et al., 2011).   

2.3.2. Talajgáz radonkoncentráció időbeli változása 

A talajgáz radonkoncentrációnak napszakos és évszakos változása lehet.  Irodalmi 

adatok alapján a talajban 70 – 100 cm-es mélységben mért talajgáz radonkoncentráció, 

napszakos periodicitás szerint változik, értéke éjjel nagyobb, nappal kisebb (Winkler et 
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al., 2001, Al-Shereideh et al., 2006, Fujiyoshi et al., 2006, Barbosa et al., 2007, Sundal et 

al., 2008, Perrier et al., 2009, Baykut et al., 2010, Crockett et al., 2010, Smetanová et al., 

2010, Zafrir et al., 2012).  Ennek oka a hőmérsékletingadozás hatására kialakuló 

planetáris határréteg napszakos változása (Kumar et al., 1999).  Tehát az éjjel-nappali 

különbség mértékét talajtani (pl. permeabilitás, nedvességtartalom) és meteorológiai 

paraméterek (pl. planetáris határréteg megléte, szélsebesség) határozzák meg.  Perrier et 

al. (2009) és Crockett et al. (2010) talajgáz radonkoncentráció idősorokban vizsgálták a 

periodikus és anomális jelenségeket és szezonális, napszakos periodicitásokat fedeztek fel 

bennük.  Baykut et al. (2010) napszakos periodicitást mutattak ki, ami főleg a nyári 

szezonra volt jellemző.  Ezenkívül a meteorológiai paraméterek (hőmérséklet, nyomás, 

csapadék) napszakos és évszakos változásával való összefüggést is kimutattak.  Neznal et 

al. (1995, 1996, 2004) arra a következtetésre jutottak, hogy a talajgáz 

radonkoncentrációnak nincsen nagyobb, mint 20%-os évszakos változása és a napszakos 

periodicitás pedig mérési hibának tulajdonítható: például a rosszul leütött szonda 

következtében felszínről származó légköri levegő kerül a rendszerbe, ami felhígítja a gázt 

a környezeti paraméterek változása függvényében.  Arvela et al. (1994) és Sundal et al. 

(2008) Finnországban és Norvágiában nagy permeabiltiású talajon, törmelékes üledéken 

és kőzeten végeztek méréseket.  Finnországban eszkeren, Norvégiában egy glaciális 

völgyben prekambriumi grániton különböző tengerszint feletti magasságokon, a gerinc 

tetején és a völgyben párhuzamosan végeztek hosszú távú mérést.  Azt tapasztalták, hogy 

a gerincen a téli időszakban nagy a talajgáz radonkoncentráció, míg a völgyben éppen 

fordítva.  Sundal et al. (2008) például 10 és 20 kBq m-3 t mért nyáron és 100 és 110 kBq 

m-3-t télen a két mérési ponton.  Tehát 10-szer és 5-ször nagyobb értékeket.  Ezt a 

különbséget a különböző magasságú pontok közötti talajlégáramlással, termikusan 

indukált konvekcióval magyarázzák, amely áramlás megfordul ha a levegő hőmérséklete 

eléri az éves átlagértéket.  A téli időszakban a völgy felől magasabb tengerszint feletti 

magasság felé indukál áramlást, ami a radont a gerinc felé szállítja, míg nyáron a gerinc 

felől érkező hideg levegő a völgy felé szállítja a radont a talajban.  Ezt a nagy 

permeabiliású glaciális üledék, többek között a közismerten nagy permeabilitású eszker 

laza szerkezete teszi lehetővé.  A talajlégáramláson kívül a második legfontosabb 

befolyásoló tényező a légnyomás, viszont a széliránynak, szélsebességnek és a 
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talajnedvességnek nem volt hatása a napi és szezonális változásra (Arvela et al., 1994, 

Sundal et al., 2008).  Winkler et al. (2001) télen nagyobb és nyáron kisebb talajgáz 

radonkoncentráció értékeket, míg Al-Shereideh et al. (2006) nyáron nagyobb és télen 

kisebb talajgáz radonkoncentráció értékeket mért talajban 100 cm-es mélységben.  Perrier 

et al. (2009) mindkettőre találtak példát Franciaországban végzett vizsgálataik során és a 

szezonalitást a léghőmérséklettel a vízbeszivárgással és a felszín alatti víz körforgásával 

hozták összefüggésbe.  Azaz a talajgáz radonkoncentráció napszakos és évszakos 

változásának iránya és mértéke függ attól, hogy milyen földtani és talajtani hátterű 

területről van szó és mekkora a talaj permeabilitása. 

Látható, hogy számos lehetséges eset létezik a talajgáz radonkoncentráció időbeli 

változása esetében, azonban általánosan elmondható, hogy a napszakos változás kisebb 

vagy egyenlő az évszakos változással (Neznal et al., 1995, Neznal and Pernička, 1996, 

Winkler et al., 2001, Dubois, 2005, Al-Shereideh et al., 2006, Neznal and Neznal, 2006, 

Barbosa et al., 2007, Sundal et al., 2008, Perrier et al., 2009, Baykut et al., 2010, Crockett 

et al., 2010, Smetanová et al., 2010, Szabó et al., 2013a).   

2.4. Radon felhalmozódása belterekben 

Mivel a radon elsődleges forrása a kőzet és a talaj (Nazaroff és Nero, 1988), ennek 

megfelelően a felszín alatti üreges képződményekben, barlangokban, bányákban, 

tárókban, pincékben nagy mennyiségben képes felhalmozódni (Jovanovic, 1996, Hakl et 

al., 1997, Przylibski, 1999, Gillmore et al., 2000, UNSCEAR, 2000, Szerbin et al., 2005, 

Lario et al., 2006, Csige, 2008, Somlai et al., 2011, Nagy et al., 2012).  A házak 

pincéjében felhalmozódó radon az alsó szinten is növeli a radonkoncentrációt.  A felsőbb 

szinteken egyre csökken a mennyisége (Hámori et al., 2006b).  A beltéri 

radonkoncentráció kapcsolatát a talajgáz radonkoncentrációval már számos tanulmány 

kimutatta (pl. Sundal et al., 2004, Barnet et al., 2005, Minda et. al., 2009, Appleton and 

Miles, 2010, Barnet and Pacherová, 2010, Appleton et al., 2011, Barnet, 2012).  

Belátható, hogy a beltéri radonkoncentráció és a geológia kapcsolata tény (pl. Gundersen 

et al., 1992, Zhu et al., 2001, Miksova and Barnet, 2002, Sundal et al., 2004, Horváth és 

Tóth, 2005, Miles and Appleton, 2005, 2006, Barnet et al., 2006, Friedmann and Gröller, 

2006, Kemski et al., 2006, Scheib et al., 2006, Tondeur, 2006, Bossew és Lettner, 2007, 
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Bossew et al., 2008, Minda et al., 2009).  Ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a földtani 

formációk alapján becsült radon kockázat jól korrelál a beltéri radonkoncentrációból 

becsült kockázattal.  Tehát a földtani formációkat fel lehet használni radonkockázat 

becslésre.  Két példát érdemes kiemelni: 1) Minda et al. (2009) a beltéri 

radonkoncentráció földtani környezettel való öszefüggését vizsgálták Magyarországon.  

A földtani formációk szerint elkülönítettek 21 főbb területet az országban, amelykre 

meghatározták a beltéri radon indexet, amely megmutatja, hogy egy adott területen a 

lakások hány százalékában alakul ki nagyobb, mint 200 Bq m-3 radonkoncentráció.  

Emelkedett beltéri radonkoncentrációjú területeket találtak az Északi-középhegység 

vulkanikus képződményein és erodált üledékein, mint például a Börzsöny területén is.  

Ezen területeken a házak 33 vagy akár 78%-ban is nagyobb, mint 200 Bq m-3 

radonkoncentráció várható.  A mórágyi és velencei gránit területe is ide sorolható, 

valamint az Alföld heterogén negyedidőszaki üledékei is.  2) Gundersen et al. (1992) 

vizsgálatai szerint az Egyesült Államok több, mint 1/3-a nagy radon potenciállal 

jellemezhető.  Definíciójuk szerint az a nagy radonpotenciálú terület, ahol az átlagos 

beltéri radonkoncentráció várhatóan nagyobb, mint 150 Bq m-3.  Ennek függvényében és 

a beltéri radonkoncentrációk ismeretében meghatároztak 5 főbb, nagy radonpotenciállal 

jellemezhető földtani területet.  Ezek a következők: 

 Nagy urán-tartalmú, metamorfizálódott üledékek, vulkanitok és gránitok, amelyek 

nagyfokú deformáción estek át és gyakran vetőkkel szabdaltak.  A kőzetekben 

található vetőzónák okozzák a legnagyobb radon problémát az Egyesült Államokban.   

 Glaciális üledékek.  Gyakran nagy radon emanációval rendelkeznek és nagy a 

permeabilitásuk mint pl. az eszkerek.   

 Tengeri fekete agyagpala, amely szintén nagy radon emanációval rendelkezik és 

nagy a permeabilitása.   

 Karbonátokon kifejlődött talajok, főleg a karsztos régiókban.  Annak ellenére, 

hogy a legtöbb karbonátnak kicsi az urán-tartalma a rajtuk kifejlődött talajokban 

nagyon nagy lehet az urán- és radium-tartalom.   

 Megnövekedett urán-tartalmú folyóvízi, delta, tengeri és tavi üledékek.  A legtöbb 

uránérces terület ezekhez kötődik.   

 



 18 

A beltéri radon forrásait mutatja a 2. ábra.  A beltéri radon legnagyobb mértékben a 

talaj radonartalmából származik és a réseken, repedéseken és illesztéseken keresztül jut 

be a házba (UNSCEAR, 2000).  A talajból diffúzióval, valamint a talajlevegő és a lakótér 

légnyomáskülönbsége következtében kialakuló szívóhatás eredményeképpen áramlik be.  

Ez utóbbi főleg télen játszik nagy szerepet (Arvela, 1995, Marx, 1996).  A beltéri radon 

második legjelentősebb forrása az építőanyag, hiszen radioaktív izotópok mesterséges 

környezetünkben is jelen vannak (UNSCEAR, 2000).  Építőanyagaink jó része 

természetes alapanyagokból készül, amelyek természetes módon tartalmaznak uránt és 

rádiumot.  A legtöbb építőanyag (tégla, beton, ytong, salakbeton, stb.) általában kis 

mennyiségben tartalmazza ezeket az elemeket, amely nem okoz nagy beltéri 

radonkoncentrációt (Szabó et al., 2013b).  Azonban a XX. század közepén és azt 

követően történtek olyan intézkedések, amelyek következtében különböző ipari és 

bányászati tevékenységek során keletkező melléktermékek (kohósalak, pernye) 

másodlagos nyersanyagként történő felhasználása ellenőrizetlen módon folyt, így az 

erőművi kohósalakok és pernyék ellenőrizetlenül kerültek az építőanyagokba, valamint 

aljzat és födém feltöltésére.  Ezen ipari és bányászati melléktermékek (kohósalak, pernye) 

esetében előfordulhat, hogy az átlagosnál nagyobb urán-, rádium-tartalmúak ezzel 

növelve a lakosság ionizáló sugárzás (és nehézfémek) okozta kitettségét (Somlai et al., 

2006b, Jobbágy, 2007).  Azonban mérési tapasztalatok szerint általában ezek esetében is 

inkább a gamma sugárzás illetve a nehézfémtartalom ami megnövekedett és nem a beltéri 

radonkoncentráció (Szabó et al., 2013b), mert a hőkezelés nagyon lecsökkenti az 

emanációs képességet.  Kis mértékben a beltérbe juthat még radon a lakótérbe vezetett 

vízből és a földgázból is (2. ábra).  Az építőanyagok esetében említésre méltó a 

Magyarországon oly jellemző vályog.  A vályog csak természetes alapanyagokból 

(agyag, homok, talaj, szalma, törek) készül.  Nagy agyagtartalmának köszönhetően nagy 

koncentrációban tartalmazhat radioaktív elemeket (pl. 238U, 226Ra, 232Th).  A 

vályogtéglákat régen a napon szárították ki így a hőkezelés hiánya miatt nagy 

permeabilitás és emanációs képesség jellemzi.  Ezt alátámasztják azon mérési adatok, 

amelyek szerint elsősorban a beltéri toronkoncentráció (220Rn) megnövekedéséhez járul 

hozzá a vályog építőanyag (Szabó et al., 2013b) a 2.5. Radon környezeti szerepe, 

egészségügyi hatása fejezetben tárgyalt módon.   
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2. ábra  A beltéri radon forrásai és légtérbe jutásának módjai.  Talajgáz (77%), építőanyag 

(18%), külső levegő (3%), vezetékes víz (1%), földgáz (1%) (UNSCEAR, 2000).   

 

A radon beltéri levegőben való felhalmozódása komplex folyamat eredménye.  A 

beltérben kialakuló radonkoncentrációt befolyásoló két fő tényező a bejutási valószínűség 

és a szellőztetés mértéke.  Ha területi eloszlásban nézzük ezeket a tényezőket, például egy 

országra vonatkoztatva, akkor a bejutási valószínűség sokkal változékonyabb, mint a 

szellőztetés mértéke, így nagyobb hatással van a beltérben kialakuló radonkoncentrációra 

(Nazaroff és Nero 1988).  A bejutási valószínűséget is számos tényező befolyásolja, 

amelyeket két fő csoportba sorolunk az egyik a ’radon elérhetőségét’, a másik a ’radon 

migrációját’ jelenti (3. ábra) (Nazaroff és Nero 1988).  A ’radon elérhetősége’ 

meghatározza, hogy mekkora a potenciális talajgáz radonkoncentráció épületek 

hiányában, mivel az épület megváltoztatja az alatta lévő talajgáz radontartalmát.  A 

’radon migrációja’ jelenti azokat a folyamatokat, amelyek befolyásolják a radon 

mozgását a talajban és bejutását az épületbe (3. ábra3. ábra).  A beltérbe jutó talajgáz 

radon mennyisége erősen függ a talajgáz radonkoncentrációtól és a talajgáz 

permeabilitásától.  A gázpermeabilitás meghatározza, hogy mennyire képes a levegő a 

talajon áthaladni.  Miután a konvektív áramlás sebessége növekszik a gázpermeabilitás 

növekedésével és miután a radon beáramlási rátája az épületbe növekszik a talajlevegő 
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konvektív áramlásával, ezért várhatóan a durvaszemcsés talajok esetében a radon beltérbe 

jutásának valószínűsége növekszik a permeabilitással (Stranden et al., 1984).  A talajgáz 

radonkoncentrációját és a talaj gázpermeabilitását befolyásolja a földtani képződmények 

urán-tartalma, a radon emanációs együtthatója, a porozitás, a nedvesség-tartalom és a 

szemcseméret eloszlás.  E tulajdonságokat meghatározza az alapkőzet, amiből a talajok 

képződnek (Gundersen, et al., 1992).  A szemcseméret azért fontos, mert minél kisebb 

átmérőjű szemcsékből áll a talaj, annál nagyobb felületen történhet radonemanáció.  

Duzzadó agyagtartalmú talajok esetében a kiszáradás okozta térfogat csökkenés 

repedések kialakulásához (a talaj permeabilitásának megnövekedéséhez) vezethet, amely 

kedvező migrációt biztosít a radon számára.  A megnövekedett nedvességtartalom gátolja 

a radon migrációját a talajban, míg a talajgáz radonkoncentrációját növeli (Nazaroff és 

Nero 1988, Schumann et al., 1989).  A ’radon elérhetősége’ és a ’radon migrációja’ 

tényezők hozzávetőlegesen ‘összeszorzódva’ hatnak, ami azt jelenti, hogy ha csak az 

egyik tag kicsi, már akkor is a talaj kevéssé meghatározó forrása a beltéri 

radontartalomnak.   

 

3. ábra.  A radon beltérbe jutását befolyásoló tényezők.  A szövegdobozok a radon fő 

állapotait mutatják a keletkezésétől a beltérbe jutásig.  A vízszintes nyilak mutatják 

azokat a talajra jellemző tulajdonságokat, amelyek befolyásolják, hogy hogyan jut a 

radon az egyik állapotból a másikba.  A függőleges nyilak mutatják azokat a talajra 

jellemző tulajdonságokat és folyamatokat, amelyek befolyásolják a radon egyik 

állapotból a másikba való átmenet mértékét.  A ferde nyilak jelölik a lehetséges utakat, 

amelyeken keresztül a radon távozik a tárgyalt rendszerekből, és így a radon ezen része 

nem kerül be a beltérbe (Nazaroff és Nero 1988).   

 



 21 

A beltéri radonkoncentráció éves világátlaga 30 Bq m-3 (mértani közép – GM), 

mértani szórás 2,2 (GSTDEV) (UNSCEAR, 2000).  A hazai eddig felmért lakásokban ez 

az érték 58 Bq m-3 (GM) (Hámori et al., 2006a).  Irodalmi adatok alapján az átlagosnál 

nagyobb értékeket találhatunk hazánkban, például a már említett mátraderecskei 

házakban, ahol a területen található gázfeláramlások (ún. mofetták) révén az átlagos 

beltéri radonkoncentráció 240 Bq m-3 (AM) a legnagyobb mért érték pedig 10000 Bq m-3 

(Tóth, 2000).  Ugyanígy az uránban gazdag kőzetek, pl. a permi vörös homokkőben 

található tarka, zöld homokkő az egykori mecseki uránbánya környezetében az altalaj 

nagy Ra-226 tartalmát hozza létre, amely 1500 Bq m-3 éves átlagos beltéri 

radonkoncentrációt okozott egy ház pincéjében (Nagy et al., 2012).  A nagy 

koncentrációban jelen lévő urán sok esetben a településen található lakóházakban az 

Európai Unió ajánlásainál nagyobb beltéri radonkoncentrációt eredményez 

(90/143/Euratom, 1990, Nagy et al., 2011).  A probléma megoldását a terület 

rekultivációjának keretében jelenleg a Mecsek-Öko Zrt. végzi.  Ugyancsak nagy beltéri 

radonkoncentációk alakulhatnak ki nagy urántartalmú gránitból képződött talajon 

(Velencei hg., Mórágyi rög), vagy az átkristályosodott és deformálódott grániton, a 

gneisz esetében (Soproni-hegység) (Spaits, 2007).   

A beltéri radonkoncentráció statisztikai eloszlását tekintve lognormális eloszlást 

követ (Nero et al., 1986, Miles, 1998a, Hámori et al., 2006a, Bossew, 2010).  A 

magyarországi majdnem 16 000 ház földszintjén mért radonkoncentráció értékek 

gyakoriság eloszlása lognormális eloszlást követ (Hámori et al., 2006b).  Szignifikáns 

különbség van a mért értékben az alápincézett és az alápincézetlen házak esetében.  

Amennyiben pince van a ház alatt, akkor a radon ott halmozódik fel, ezáltal a földszinten 

kisebb értékeket kapunk, míg ha nincsen pince, akkor a fölszinten halmozódik fel a radon 

(pl. Hámori et al., 2006b).   

A radonszint alatt a radon aktivitáskoncentrációjának az éves átlagát értjük.  Ez 

azért fontos, mert a radon beltéri koncentrációjában nagy eltérések lehetnek az évszak 

függvényében.  Télen általában nagyobb beltéri radonkoncentráció tapasztalható, mint 

nyáron, mert télen a fűtés miatt nagy a különbség a kültéri és a beltéri légnyomás között, 

aminek hatására kialakuló szívóhatás beszívja a talajból a radont.  A beltéri 

radonkoncentrációnak napszakos és évszakos változása is van.  Nagyobb értékek 
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jellemzők éjszaka (és télen) és kisebbek nappal (és nyáron).  Ennek a beltér és a talaj 

közti légnyomáskülönbség az oka.  A téli-nyári különbség nagyobb, mint a nappali-

éjszakai.  A szezonális változás oka az, hogy egyrészt nyáron többet szellőztetünk, mint 

télen, másrészt télen a fűtési szezon megkezdésével a beltérben lévő felmelegített 

levegőnek kisebb a nyomása, mint a talajlevegőnek és – mintegy kiszippantva azt – a 

radondús levegő kerül be a beltérbe (Porstendörfer, 1994, Tóth, 1999, Denman et al., 

2007).   

2.5. Radon környezeti szerepe, egészségügyi hatása 

A radonnak mind pozitív, mind negatív hatása van az emberi szervezetre attól 

függően, hogyan és milyen mértékben éri a radonból és leányelemeiből származó 

ionizáló sugárzás.  A lakosságot érintő természetes eredetű háttérsugárzásból eredő 

effektív dózis egész Földre vonatkoztatott átlagos értéke 2,4 mSv év-1.  Ennek 54%-a (1,3 

mSv) a radon és bomlástermékeiből származik (UNSCEAR, 2008).  A bányászok 

körében megemelkedett tüdőbaj okozta halálozási rátára már az 1470-es években 

felfigyeltek a Cseh-Szász Érchegység Schneeberg környéki bányáiban.  A később 

„Schneeberg Lungenkrankenheit”-nek (shneebergi tüdőbaj) elnevezett betegséget 1879-

ben Haerting és Hesse azonosította tüdőrákként.  A XX. században végzett vizsgálatok 

kimutatták, hogy a bánya légterében felhalmozódó radon és leányelemei nagy 

százalékban hozzájárulnak a halálesetekhez (Köteles, 2002, Fehér és Deme, 2010).  A 

már bezárt magyarországi mecseki uránbánya környezetében végzett vizsgálatok alapján 

emelkedett beltéri radonkoncentráció tapasztalható a területen.  Nagy et al. (2011) 

kutatása szerint 1500 Bq m-3 éves átlagos radonkoncentrációt (maximum 5800 Bq m-3) 

mért egy bányavágat fölött elhelyezkedő ház pincéjében, aminek következtében 

mentesítést hajtottak végre (Nagy et al., 2011).  Hakl et al. (1997) munkássága nyomán 

vált ismertté, hogy a hazai barlangokban az éves átlagos radonkoncentráció 0,3-20 kBq 

m-3 tartományba esik.  Hazai borospincékben a radonkoncentráció értéke 0,1-10 kBq m-3 

között változik (Szerbin et al., 2005, Búzás és Csige, 2011).   

A radontól és leányelemeitől származó dózis jelentős részét belterekben kapjuk.  A 

radon nemesgáz-szerkezetének következtében erősen mobilis.  Ezért és a felezési 

idejének (T1/2 = 3,8 nap) köszönhetően képes elvándorolni keletkezése helyéről és 
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belterekben felhalmozódni.  A toron jóval kisebb felezési ideje nem tesz lehetővé nagy 

távolságra való eljutást.  A rádiumból keletkező radon és toron az építőanyagból kijutva 

elkeveredik a beltéri levegőben.  Bár a toron felezési ideje csak 1 perc ezért kevésbé tud 

elkeveredni, hamarabb elbomlik, viszont 10 órás felezési idejű leányeleme – a 212Bi – az 

aeroszolokra tapadva szintén elkeveredik.  Ezáltal – ha kis mértékben is (0,1 mSv) – 

képes hozzájárulni az 1,3 mSv-es effektív dózishoz (UNSCEAR, 2008).   

A radont – mivel nemesgáz és nem lép kölcsönhatásba környezetével – ahogy 

belélegezzük, ugyanúgy ki is lélegezzük, a tüdőben történő elbomlásának valószínűsége 

kicsi.  A radon és toron rövid felezési idejű bomlástermékei (fémionok) azonban 

rátapadnak a levegőben lévő aeroszol szemcsékre (por, cigaretta füst, stb.).  Ezért 

belélegezve a tüdőbe jutnak és megtapadnak a tüdőt borító hámsejtek felületén, 

legnagyobb mértékben a hörgők elágazásaiban.  Itt a kitapadt izotópok radioaktív 

sugárzással károsítják a közeli sejteket és szöveteket, azokban elváltozásokat okozva.  A 

radioaktív bomlások közül a sugárzási súlytényező miatt főleg az alfa-bomlások károsító 

szerepe jelentős.  A sejt komplex szerkezete két érzékeny célpontot tartalmaz, amelyek 

sérülése nyomonkövethető következményekkel jár.  Ezen kritikus célpontok a 

dezoxiribonukleinsav (DNS) és a membránrendszer.  Amikor ionizáló sugárzás halad át a 

sejten töltéssel rendelkező vízmolekulák képződnek, amelyekből kémiailag nagyon 

reakcióképes szabadgyökök keletkeznek, amelyek képesek megváltoztatni a sejt 

molekuláit.  A membránrendszert ért sugárhatás egyensúly zavarokat okoz, ami 

megváltoztathatja a rendes működését.  A DNS molekulában pedig a bázispárok közötti 

másodlagos kötések felszakadásával különféle típusú bázistörések jöhetnek létre.  Az így 

megváltozott működésű sejtek önjavító mechanizmusokon esnek át, ám ha túl sok sérülés 

éri a sejtet, amelyet az már nem tud kijavítani, az súlyos biológiai következményekkel 

járhat (pl. mutáció, majd rákos sejtek kialakulása, sejt elhalása).   

A nagyobb aeroszolkoncentráció növeli a radon leányelemek tüdőbe jutási 

valószínűségét ezért a dohányosok fokozott veszélynek vannak kitéve (Köteles, 2002, 

Bochicchio, 2008, Fehér és Deme, 2010).  Összefoglalva a belterekben nagy 

mennyiségben felhalmozódva leányelemeinek alfa-sugárzása révén növeli a tüdőrák 

kialakulásának kockázatát.   
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2.6. Radon elleni védekezés nemzetközi és hazai szabályozási háttere 

Magyarországon a sugárvédelmi előírásokat az ún. Atomtörvény végrehajtási 

rendelete, a Magyar 16/2000 sz. (VI. 8.) Egészségügyi Minisztérium Rendelet 

tartalmazza részletesen.  Ez a rendelet az ICRP-60-as és a radon tekintetében az ICRP-

65-ös ajánlások alkalmazását írja elő (ICRP, 1991, 1993).  A rendelet azonban nem 

szabályozza a lakások radonszintjét, csak a foglalkozási (munkahelyi) radonterheléssel 

foglalkozik.  Munkahelyek esetében 1000 Bq m-3 beavatkozási szintet ad meg, éves 

átlagos radonkoncentrációra.  A radon lakossági beltéri aktivitáskoncentrációjára 

vonatkozóan tehát a magyar jogrendben még nem született törvény, így Magyarországon 

általában az Európai Unió által kibocsátott ajánlásokat veszik figyelembe 

(90/143/Euratom, 1990).  Eszerint a beavatkozási tevékenység referencia szintje 400 Bq 

m-3 beltéri radonkoncentráció, új lakás építése esetében vett tervezési szint 200 Bq m-3 

beltéri radonkoncentráció.  A 2003-ban megalkotott rendelet tervezet szerint beltéri 

radonkoncentrációra (meglévő épületekre 400 Bq m-3 éves átlag, újonnan építettekre 200 

Bq m-3 éves átlag), talajgáz radonkoncentrációra (nincs teendő <10 kBq m-3, egyszerű 

tervezési óvintézkedés: 10-50 kBq m-3, összetett óvintézkedés >50 kBq m-3) és 

építőanyagokra vonatkozóan is terveztek előírást.  A 46/2003. (IV. 16.) Parlamenti döntés 

a Nemzeti Közegészségügyi Programmal együttműködésben kidolgozási és végrehajtási 

tervet készített a radontól származó lakossági kockázat becslésére és nemzeti radontérkép 

létrehozására.  A 96/2009. (XII. 9.) Parlamenti döntés a Nemzeti Környezetvédelmi 

Programmal együttműködésben előírja alapvető intézkedések/előkészületek végzését a 

radontérkép elkészítésére, a beltéri radonkoncentráció felmérésére és azon építőanyagok 

limitálására, amelyek emelkedett dózist okozhatnak.  2010. február 24-én megjelent 

Euratom BSS (Basic Safety Standard) tervezet 103. §-a szerint a lakóépületekben és 

középületekben a tagállamok megállapítják a radonra vonatkozó referencia szinteket, ami 

nem lehet nagyobb 200 Bq m-3-nél újépítésű lakó- és középületekre, 300 Bq m-3-nél 

meglévő lakó- és középületekre.  A nemzeti cselekvési terv alapján a tagállamok 

fellépnek a referenciaszintet meghaladó meglévő lakóépületek körének meghatározásáért, 

radoncsökkentő intézkedések végrehajtásáért, ezenkívül biztosítják a radonmérések 

végrehajtását a radonveszélyes területeken található nyilvános középületekben.  A 
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felsoroltakat tehát be kell építeni a hazai jogrendbe, azonban ez az Euratom BSS tervezet 

nem lépett hatályba a dolgozat kéziratának lezárásakor (2014. február).   

A radon elleni védekezésnek számos módja létezik, mégis a legegyszerűbb és 

leggyakrabban ajánlott és alkalmazott módja a szellőztetés, ugyanis ez hatékonyan 

csökkenti a beltéri radonkoncentrációt.  Amennyiben olyan mértékű a felhalmozódás, 

hogy szellőztetéssel nem lehet kezelni, akkor radonmentesítési eljárást lehet alkalmazni.  

A radonmentesítési eljárás lehet passzív vagy aktív pl. radonzáró lemezek, radongyűjtő 

zsomp, radon-kút, szigetelés, levegőtisztító berendezés, talajcsere, stb.  Radonmentesítési 

eljárást hazánkban is végeztek már, például a mecseki uránbánya környezetében 

magánházban a tulajdonosok (Nagy et al., 2011).  
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3. RADONTÉRKÉPEZÉS  

3.1. Radontérképezési módszerek 

Radonveszélyes területnek (a nemzetközi irodalomban „radon prone area”-nak 

vagy „radon hazard zone”-nak) nevezzük azt a területet, amelyen a lakások kb. 1%-ban a 

radonkoncentráció több, mint tízszerese az országos átlagértéknek (ICRP, 1993).  Ez az 

éves világátlagot figyelembe véve – ami 30 Bq m-3 (GM) – nagyobb, mint 300 Bq m-3-t, a 

hazai éves átlagot tekintve – ami 58 Bq m-3 (GM) – nagyobb, mint 580 Bq m-3-t jelent.  

Ennek ellenére a legtöbb esetben az Európai Bizottság ajánlását (90/143/Euratom, 1990), 

a már meglévő házakra vonatkozó 400 Bq m-3-t vagy az új építésű házakra vonatkozó 

200 Bq m-3 tervezési szintet veszik figyelembe a kockázatbecsléskor (a nemzetközi 

irodalomban „radon risk” vagy “radon potential”).  A radon kockázatnak vagy 

radonpotenciálnak számos meghatározása létezik az irodalomban, de mindegyik 

gyakorlatilag a potenciálisan radontól származó veszélyt fejezi ki valamilyen formában.  

A kockázat alatt annak a valószínűséget értjük, hogy a beltérben az éves átlagos 

radonkoncentráció egy adott határértéknél nagyobb értéket vesz fel.  A legkézenfekvőbb 

és legelsőként alkalmazott radon kockázat felmérési módszer a beltéri radonkoncentráció 

mérése (pl. Miles, 1998b, Andersen et al., 2001, Lehmann et al., 2002, Hámori et al., 

2004, 2006a, 2006b, Bossew and Lettner, 2007, Dubois et al., 2007, Appleton et al., 

2008, Minda et. al., 2009).  Ez esetben a beltérben kialakuló radonkoncentrációt hosszú 

távon (legalább egy éves intervallumban) monitorozzák és az éves átlagot veszik 

figyelembe a kockázatbecsléshez, dózisszámításhoz.  Az ily módon megadott 

radonkockázat megbízható becslés arra vonatkozóan, hogy az adott területen a már 

meglévő házakban átlagosan milyen beltéri radonkoncentráció alakulhat ki.  Azonban ez 

esetben a kockázatban benne vannak az antropogén hatások is, mint pl. az épülettel 

összefüggésben lévő tényezők (alápincézettség, építőanyag, épület szerkezettípus), az 

életvitellel kapcsolatos tényezők (szellőztetés mértéke, fűtési szezon hatása) és a 

meteorológiai tényezők (léghőmérséklet, nyomásváltozás, szélsebesség).  Ezért nem a 

potenciálisan a házba jutható radonról ad információt.  Emellett olyan területekre 

egyáltalán nem nyújt ismeretet, ahol nincsenek még épületek (holott általában sok, 

potenciálisan beépítésre váró terület van).  Ez újabb módszerek kidolgozását vonta maga 

után.   



 27 

Az európai országokban végzett különböző radon felmérési módszerek 

eredményeiből 2005-ben készült el egy jelentés (Dubois, 2005).  A 4. ábrán láthatók az 

egyes országok 2005-ben rendelkezésre álló beltéri radontérképei.  Szembetűnő, hogy az 

érintett európai országok mennyire eltérő radontérképeket készítettek.  Ennek oka az 

eltérő méréstechnika és térképezési módszer.  Egyes országok, mint Németország és 

Csehország a geológiai egységekhez, míg mások közigazgatási határok (pl. megye-, 

tartományhatár) mentén végezték a beltéri radon felméréseket (pl. Finnország, 

Olaszország).  Az is látható, hogy néhány ország részletes (pl. Csehország és Nagy-

Britannia), míg mások kevésbé részletes (pl. Lengyelország és Magyarország) beltéri 

radontérképpel rendelkeznek. 

 

4. ábra  Európai országokban végzett radon felmérési módszerek 2005-ben összesített 

eredménye, az egyes országok beltéri radontérképei (Dubois, 2005).  Az országonként 

erősen eltérő ábrázolás miatt nincs megadva a térképhez a jelmagyarázat.   
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Az eddigi ismeretek alapján mind a geológiai háttér, mind a talajgáz 

radonkoncentráció jó indikátora a beltérben várható radonkoncentrációnak.  A földtani, 

talajtani paraméterekből (talaj urántartalom, talajgáz radonkoncentráció, talaj 

permeabilitás, földtani formáció) származtatott potenciális kockázatot összefoglaló néven 

geogén radonpotenciálnak (GRP) nevezi a nemzetközi szakirodalom.  Mértékét az előbb 

felsorolt földtani és talajtani paramétert figyelembe véve határozzák meg (Zhu et al., 

2001, Kemski et al., 2001, Neznal et al., 2004, Bossew et al., 2008, Ielsch et al., 2010), 

azonban egyes tanulmányok további változókat pl. a beltéri radonkoncentrációt vagy az 

épület típusát is figyelembe vesznek (Schumann, 1993, Zhu et al., 2001, Cinelli et al., 

2011).   

A radonpotenciál értéke gyakran kategoriákba soroltatik.  A leginkább alkalmazott 

kategorizálási módok kicsi, közepes és nagy radonpotenciált különítenek el, attól 

függetlenül, hogy milyen változók segítségével határozták meg azokat (Schumann, 1993, 

Barnet, 1994) (3. táblázat, 4. táblázat).  Kemski et al. (2001) 6 féle kategóriát különít el 

(5. ábra), de az elv ugyanaz.  Ezek a kategóriák általában egy várható beltéri 

radonkoncentrációhoz köthetők (3. táblázat).  Továbbá előfordul, hogy csak a beltéri 

radonra vonatkozó valószínűségeket adnak meg kategóriák nélkül (Kemski et al., 2009).   

Csehországban korábban a 4. táblázat alapján kategorizálták a radonpotenciál 

értékeket, azonban a kategorizáláson alapuló módszer éles határokat állít, így a mérési 

hibát nehezen értelmezhetővé teszi (Barnet, 1994).  Ezért bevezettek egy folytonos 

változót, amely szintén a talajgáz radonkoncentrációt és a talaj permeabilitást veszi 

figyelembe (1. egyenlet).  Meghatározták a kategóriahatárokat is a folytonos változó 

esetében a korábbi határok figyelembevételével (Neznal et al., 2004) (1. egyenlet) (6. 

ábra).  Az új kategóriahatárok a következők: kicsi geogén radonpotenciál, ha GRP<10, 

közepes geogén radonpotenciál, ha 10<GRP>35, nagy geogén radonpotenciál, ha 35< 

GRP.  A 6. ábrán szaggatott vonal mutatja a korábbi kategorizálás szerinti geogén radon 

potenciált (Barnet, 1994), a folytonos vonal pedig az 1. egyenlet alapján számított, 

jelenleg is használt folytonos geogén radonpotenciált. 
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10klog

c
GRP

10


                 (1) 

ahol GRP a geogén radonpotenciál, c∞ talajgáz radonkoncentráció 80 – 100 cm-es 

mélységben mért értéke kBq m-3-ben, k a talaj gázpermeábilitása m2-ben (Neznal et al., 

2004).   

 

faktor 1 2 3 

éves átlagos beltéri radonkoncentráció (pCi L-1)* < 2 2 – 4 > 4 

talaj felső szintjének urán-tartalma (ppm eU) < 1.5 1.5 - 2.5 > 2.5 

geológia negatív változó pozitív 

talaj permeabilitás kicsi közepes nagy 

épület típusa főleg 

emeletes 

vegyes főleg 

földszintes 
   

radonpotenciál kategória pont tartomány várható beltéri radonkoncentráció 

kicsi 3-8 < 2 pCi/L 

közepes 9-11 2 - 4 pCi/L 

nagy 12-17 > 4 pCi/L 

3. táblázat  Az Amerikai Egyesült Államokban végzett radonpotenciál térképezés során 

alkalmazott radonpotenciál kategorizálás folyamata (Schumann, 1993).  A geológia, a 

talajpermeabilitás és az épület típusa további plusz vagy mínusz egész szám értékkel 

rendelkezhet meghatározott esetekben. *pCi L-1 = 37 Bq m-3 

 

radon index talajgáz radonkoncentráció (kBq m-3) 

kicsi c < 30 c < 20 c < 10 

közpes 30  c  100 20  c  70 10  c  30 

nagy c  100 c  70 c  30 

  kicsi közepes nagy 

(k<4.0-13) (4.0-12>k>4.0-13) (k>4.0-12) 

  talaj permeabilitás (m2) 

4. táblázat  Csehországban korábban alkalmazott radonpotenciál meghatározás és 

kategorizálás (Barnet, 1994) 
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5. ábra  Németországban alkalmazott radonpotenciál meghatározás és kategorizálás 

(Kemski et al., 2001) 

 

 

6. ábra  Barnet (1994) és Neznal et al. (2004) által bevezetett – jelenleg is alkalmazott – 

radonpotenciál meghatározások közötti kapcsolat (Barnet, 2008).  A szaggatott vonal 

mutatjai a korábbi kategorizálás szerinti geogén radon potenciált (Barnet 1994), a 

folytonos vonal pedig a jelenleg is használt geogén radonpotenciált (1. egyenlet) (Neznal 

et al., 2004) 

3.2. Európai radontérképezés  

Az Európai Bizottság, Joint Research Center, Radioactivity Environmental 

Monitoring (EC, JRC, REM) csoportja 2005-ben vetette fel a természetes radioaktivitás 

európai atlasza „European Atlas of Natural Radiation” kibővítését a beltéri 

radonkoncentráció európai házakban való felmérésével.  Az említett atlasz fő célja, hogy 
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tájékoztassa a lakosságot az őket körülvevő természetes radioaktivitásról, ezen kívül a 

létrehozott adatbázis jó alapul szolgál a törvényhozók tájékoztatására és a további 

tudományos kutatásokhoz (De Cort, 2010).  Ekkor készült el a már említett európai radon 

felméréseket áttekintő tanulmány (4. ábra) (Dubois, 2005).  A jelenlegi európai beltéri 

radontérkép egységesen 10×10 km-es (ETRS-LAEA vetület) (Annoni et al., 2001) 

rácshálóban mutatja az összes, a programban részt vevő országra a beltéri 

radonkoncentráció átlagos értékét (AM).  A 7. ábra mutatja a 10×10 km-es rácsháló 

mentén felvett mérési pontok számát, a 8. ábra pedig az európai beltéri radontérképet 

(Tollefsen et al., 2011).  A 9-10. ábra összesíti a Magyarországra vonatkozó mérésszám 

adatokat és radontérképet (Tollefsen et al., 2011).  A Magyarországra vonatkozó adatok 

elsősorban Tóth Eszter és munkatársai (Rad Labor) nyomán létezik, akik középiskolai 

fizika tanárokkal együttműködve mintegy 15600 beltéri radonkoncentráció mérést 

végeztek az ország területén az elmúlt évtizedben, ami az ország területére eső 10×10 

km-es cellák 20%-át fedi le (pl. Tóth, 2000, Hámori et al., 2004, 2006a, 2006b, Minda et 

al., 2009).  Az Európai beltéri radontérkép alapján hazánkban nincs olyan vizsgált cella, 

amelyben az átlagos (AM) beltéri radonkoncentráció nagyobb, mint 300 Bq m-3 

(Tollefsen et al., 2011).  Azonban a térkép még korántsem teljes, hiszen néhány ország 

nem szerepel benne (pl. Izland, Norvégia, Svédország).  Izlandon az eddigi mérések 

alapján nem okoz gondot a beltéri radonkoncentráció.  A lakosság 75%-a két területre 

koncentrálódik (Reykjavík és Akureyri).  Ezeken a területeken a már megmért kb. 50 ház 

100%-ban a beltéri radonkoncentráció kisebb 50 Bq m-3-nél.  Svédország azért nem 

szerepel a térképen, mert a térkép készítésekor még nem rendelték hozzá az adatokhoz a 

földrajzi koordinátákat.  Ezenkívül vannak olyan országok, ahol nem minden lakott 

területet fed le a felmérés (pl. Spanyolország, Magyarország), ezért folyamatosan történik 

az adatgyűjtés, hogy teljes legyen az Európai beltéri radontérkép.   

A természetes radioaktivitás európai atlasza projekt második lépéseként 2008 óta a 

geogén radonpotenciál meghatározás és térképezés kivitelezése is tervezés alatt áll (De 

Cort, 2010).  Ez a beltéri radontérképezéssel szemben módszertanilag összetettebb 

feladatnak bizonyul és többféle tudományterületről származó szakmai konzultációt 

igényel.  A témakörben kutató szakemberek – képviselvén szinte az összes európai 

országot – az utóbbi öt évben meghatározott tematika szerint nemzetközi 
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összejöveteleken rendszeresen megvitatják az európai geogén radontérkép létrehozásának 

aspektusait.  Ezek a konferenciák a következők voltak: 2006-ban a ’8th International 

Workshop on Geological Aspects of Radon Risk and the Workshop on Radon Risk 

Mapping’ (Prága), 2008-ban a ’9th International Workshop on Geological Aspects of 

Radon Risk and the Workshop on Radon Risk Mapping’ (Prága), 2009-ben a ’33th 

International Geological Congress’ (IGC33, Oslo) és a ’Workshop on European Geogenic 

Radon Map’ (Ispra, JRC), 2010-ben a ’10th International Workshop on the Geological 

Aspects of Radon Risk Mapping’ (Prága), 2011-ben a ’Geogenic and Indoor Radon 

Workshop’ (Ispra, JRC) és 2012-ben a ’11th International Workshop on the Geological 

aspects of radon risk mapping’ (Prága).  Ezek közül a 2010-ben és 2011-ben 

megrendezett workshop-okon képviseltem hazánkat, bemutattam saját, a geogén 

radonpotenciál térképezés során addig elért eredményeimet.  A geogén radonpotenciál 

meghatározása a fent említett szakmai közösség által elfogadott módszer szerint – Neznal 

et al. (2004) által létrehozott folytonos változó, a 80-100 cm-es mélységben mért talajgáz 

radonkoncentráció és talajpermeabilitás felhasználásával (1. egyenlet) – történik.  

Ellentétben a beltéri radonpotenciál térképpel, amely szerkesztése során az értékeket 

10×10 km-es rácshálóra vonatkoztatva adják meg, a geogén radonpotenciál térkép 

esetében a GRP értékek a földtani formációkhoz vannak rendelve.  Az egy-egy földtani 

formáción felvett terepi mérések adataiból kiszámítható az átlagos GRP érték minden 

formációra.  Az európai geogén radontérképezésről készülő „The European Geogenic 

Radon Map” jelentés készítése jelenleg folyamatban van.  Tartalmazza a GRP fizikai 

hátterét, meghatározásának lehetséges módszereit, a geológiai hátterét, a térbeli analízis 

módszereit és egyéb lehetséges változókat, amelyek bekerülhetnek a GRP 

meghatározásba a jövőben.   
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7. ábra  Az Európai beltéri radontérkép 10×10 km-es celláiban felvett mérések száma 

(Tollefsen et al., 2011).  Forrás: Európai Bizottság, Joint Research Center, Institute for 

Transuranium Elements, Radioactivity Environmental Monitoring csoport.   
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8. ábra  Az Európai beltéri radontérkép, a 10×10 km-es rácshálóra vett átlagolt (AM) 

beltéri radonkoncentráció értékek (Bq m-3-ben) (Tollefsen et al., 2011). Forrás: Európai 

Bizottság, Joint Research Center, Institute for Transuranium Elements, Radioactivity 

Environmental Monitoring csoport. 
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9. ábra  Az Európai beltéri radontérkép 10×10 km-es celláiban felvett mérések száma 

magyarországi kivágata (Tollefsen et al., 2011).  Forrás: Európai Bizottság, Joint 

Research Center, Institute for Transuranium Elements, Radioactivity Environmental 

Monitoring csoport. 
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10. ábra  Az Európai beltéri radontérkép, a 10×10 km-es rácshálóra vett átlagolt (AM) 

beltéri radonkoncentráció értékek (Bq m-3-ben) magyarországi kivágata (Tollefsen et al., 

2011).  Forrás: Európai Bizottság, Joint Research Center, Institute for Transuranium 

Elements, Radioactivity Environmental Monitoring csoport. 
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4. VIZSGÁLT TERÜLET  

4.1. A vizsgált terület elhelyezkedése és morfológiája 

A geogén radonpotenciál térképezésre jelen kutatásban kiválasztott terület 

közigazgatásilag lefedi Budapestet, Pest megye nagy részét (Ercsitől és Dabastól délre 

eső részek kivételével) és Nógrád megye nyugati részét (Nagyoroszitól és Felsőpeténytől 

nyugatra eső részek).  Ezenkívül egy-két kisebb terület található a környező megyékben 

(Komárom-Esztergom, Fejér), illetve Szlovákiában, az Ipoly mentén.  A legnagyobb 

kiterjedése É-D irányban 90 km, K-NY irányban 80 km.  A terület 5400 km2, amelyet az 

európai radontérképezés sztenderd szerint 54 db 10×10 km-es cella fed le (Annoni, et al., 

2001, Tollefsen et al., 2011), Magyarország területének körülbelül 6.5%-át teszi ki (11. 

ábra).  A hazai lakosság (9,9 millió) 28%-a (2,83 millió) lakik a vizsgált terület 220 

településén.  Azért választottam ezt a területet, mert egyrészt az ország legsűrűbben lakott 

vidéke, másrészt mert változatos geológiai háttérrel és morfológiai adottsággal 

rendelkezik.  Ezért kíváló lehetőséget nyújt geogén radonpotenciál térképezésre.  Nem 

utolsó sorban költséghatékonyság szempontjából ez a terület van legközelebb 

Budapesthez.   

A terület a Magyar-középhegység két nagy hegyvonulatának, a Dunántúli-

középhegységnek és az Északi-középhegységnek a találkozásánál fekszik, amelynek 

előterében terül el az Alföld (11. ábra).  A terület nyugati felén észak-déli irányban a 

Börzsöny, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység húzódik, továbbá a vizsgált területhez 

tartozik az Ipoly völgye és a Zsámbéki-medence is.  A terület északi-északkeleti részén 

terül el a Nyugat-Cserhát dombvidéke, tőle délre a Gödöllői-dombság, majd az Alföld 

legészakibb részét képező Pesti-síkság.  A vizsgált területet a Duna szeli ketté.   
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11. ábra  A vizsgált terület a főbb földrajzi egységekkel.  Háttérben a digitális 

domborzatmodell látható. 
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4.2. A vizsgált terület földtani háttere 

A vizsgált területen a földtörténeti középkortól (mezozoikum) kezdve minden 

geológiai kor itt hagyta emlékét a felszínen (12. ábra).  Középkori (240-65 millió év) 

mészkő és dolomit kőzetekből felépülő hegyeink többek között a Pilis és a Budai-

hegység.  Az újkor (Kainozoikum, 65-2 millió év) első részében, a harmadidőszakban 

megindul a mezozoikumban keletkezett kőzetek lepusztulása.  Az oligocén üledékek (37-

25 millió éve) főleg a terület északi részén találhatók a Budai márga, Hárshegyi 

homokkő, Kiscelli agyag formájában.  A miocénben (25-9 millió éve) az erős vulkáni 

tevékenység indul meg főleg andezit, dácit és ezek piroklasztitjait hozva a felszínre a 

Visegrádi-hegység a Börzsöny és a Cserhát területén.  A harmadidőszak utolsó 

szakaszában, a pliocénben (9-2,5 millió éve) a viszonylag sekély, 10-100 m mélységű 

Pannon-tenger lassú süllyedése következtében vastag homok- és agyag-rétegek rakódnak 

le.  A geológiai negyedidőszakot 2,5 millió évtől visszamenőleg napjainkig két szakaszra 

osztjuk, pleisztocénre (2,5 millió év – 15000 év) és holocénre (15000 évtől napjainkig).  

A jelenkor (holocén) kevésbé, mint inkább a pleisztocén (jégkorszak) formálta a vizsgált 

terület felszínét.  A pleisztocén azért szerepel jégkorszak néven mivel ez az utolsó 

globális lehűlés legnagyobb glaciális periódusainak ideje.  A pleisztocén jégkorszak 

voltaképpen éghajlati okokra vezethető vissza, de ekkor sem szűntek meg, csak kisebb 

mértékűek voltak a geológiai folyamatok (kéregmozgások, süllyedések, emelkedések, 

kivéve a vulkánosságot), amelyek a külső erőkkel (víz, szél, talajmozgás, suvadás) együtt 

alakították ki a mai felszínt.  A jégkorszakban a rövid, hűvös nyarakat hosszú száraz telek 

követték és az északi jégtakarók felől érkező erős, hideg szél a szárazulattá lett 

területekről a lösz anyagát szállította.  E korban alakult ki a mai térszint is, mert a 

medencék tovább süllyedtek (Alföld déli része 250-450 m-t).  A Budai-hegység 

előterében fekvő Zsámbéki-medence nyugati részén pliocén (pannon) agyag, homok és 

kavics, középső és keleti részén miocén agyag és mészkő, déli részén pleisztocén lösz 

található.  A Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság területén óholocén futóhomok, folyami 

homok, kavics és iszap, miocén agyag és mészkő, pliocén (pannon) anyag, homok és 

kavics, pleisztocén lösz, újholocén öntésiszap és öntéshomok (alluvium) települt (Pécsi-

Sárfalvi, 1960, Gyalog, 1996, Gyalog et al., 2005) (12. ábra).   



 40 

 

12. ábra  A vizsgált terület fedett földtani térképe és a települések belterületi határai (Gyalog és Síkhegyi, 2010).  A 

zöld pontok a térképezéshez felvett mérési pontokat a piros pont a hosszú távú monitorozási helyszínt jelöli. 
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5. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

5.1. Mintavételezési stratégiák 

5.1.1. Mintavételi pontok kiválasztásának stratégiája  

A mintavételi stratégia rétegzett, szabályos rács mentén végzett mintavételezésen 

alapszik.  A szabályos rácsot az európai radontérképezés során alkalmazott 10×10 km-es 

rácsháló adja, ami a térbeli reprezentativitás miatt fontos, így hozzávetőlegesen 

egyenletesen mintázzuk a területet.  A rétegzett mintavétel azt jelenti, hogy a mérési 

pontokat, a földtani formációt és a lakott területeket figyelembe véve jelöltem ki.  A cél 

az volt, hogy minden 10×10 km-es cellában átlagosan 3 mérést végezzek, ami 3,2 km-es 

átlagos mintavételi távolságot jelent és egy kb 1:1 000 000 térkép készítését teszi 

lehetővé.  Ez a mintavételi stratégia a gyakorlatban úgy történt, hogy a 10×10 km-es 

cellában kiválasztottam a 3 legnagyobb területet elfoglaló földtani formációt és 

mindegyiken végeztem egy mérést.  Azonban figyelembe vettem azt, ha volt olyan 

geológiai formáció a cellában, ami irodalmi adatok alapján nagy urán-, 

rádiumtartalommal vagy radonpotenciállal jellemezhető.  Ekkor – amennyiben lehetséges 

volt – az egyik mérést azon végeztem.  A lakott területeket úgy vettem figyelembe, hogy 

megnéztem mely földtani formációkra épültek a települések (belterületi határ alapján) és 

milyen formációk találhatók körülöttük.  Ugyanis, ha a jövőben új házak építésére 

kerülne sor, akkor nagy valószínűség szerint az ezeken a területeken történne.  A mérési 

pontok helyét mutatja a 12. ábra.  Két település esetében sűrítettem a mintavételt (kisebb, 

mint 1 km-es mintavételi távolságra), egy-egy nagyobb felbontású (kb. 1:100 000) térkép 

készítése céljából.  Ez a két település Pécel és Piliscsaba (13. ábra).  Az előbbi a 

Gödöllői-dombság negyedidőszaki üledékein terül el, míg az utóbbi a Pilis mezozoos 

karbonátos képződményein.   

A terepi méréseket idő- és költséghatékonyság szempontjából kampányszerűen 

végeztem 2010 májusától 2011 decemberéig, reggel 7:00 és este 21:00 között, így a 

mérések időben nem véletlenszerűen történtek a vizsgált területen.  A különböző 

időpontok meteorológiai viszonyai befolyásolják a mért értéket (2.3.2. Talajgáz 

radonkoncentráció időbeli változása alfejezet), így a térkép nem kizárólag a geológiai 
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paraméterektől függő adatokat mutatja.  Azonban ez nem egy általánosan várható 

effektus, mert az időfüggést már a protokollban igyekeztem kiküszöbölni azáltal, hogy a 

talajgáz radonkoncentráció 80 cm-es mélységben történt, ami az általánosan elfogadott 

mérési mélység, ahol a meteorológiai viszonyoknak nem jelentős a hatása (Neznal et al., 

2004).  Ezenkívül a mérések túlnyomó részét (85%) ugyanabban az évszakban – nyári 

(májustól szeptember végéig) – végeztem.   

 

13. ábra  Piliscsaba (A) és Pécel (B) települések esetében felvett mérési pontok 

elhelyezkedése.  Színessel a fedett földtani térkép, a szürke poligon a település belterületi 

határvonalát mutatják.  Hátterben a fedett földtani térkép látható, amelynek 

jelmagyarázata a 12. ábrán olvasható. 

5.1.2. Hossz útávú monitorozás során alkalmazott mintavételi stratégia 

Cél volt megvizsgálni a talajgáz radonkoncentráció évszakos és napszakos 

változását, amiért egy éves időintervallumban végeztem méréseket 2010. augusztus 3. és 

2011. július 22. között egy kijelölt helyen (12. ábra).  Azonban ez idő alatt az alkalmazott 

műszer foglaltsága miatt nem tudtam folyamatos monitorozást végezni.  Ezért mind a 12 

hónapban körülbelül egy hetes mérési sorozatot vettem fel.  A mérési intervallumot 15 

percre állítottam, hogy a gyors változásokat is nyomon tudjam követni.  Ez egy nap alatt 

96 mérési adatot jelent.   
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Az egyik feltevés az volt, hogy az általam végzett nagyfelbontású (15 perces mérési 

intervallum) méréssorozat elegendő a környezeti paraméterekkel (hőmérséklet, 

légnyomás) összefüggő gyors változások, valamint a hetinél kisebb periódusok azaz a 

napi periodicitás kimutatására.  A másik feltételezés pedig az volt, hogy az egy évet 

felölelő méréssorozattal be lehet mutatni a szezonális változást, ugyanis a Nyquist-

Shannon mintavételezési tétel (Shannon, 1949) szerint a mintavételi gyakoriság felénél 

nagyobb frekvenciájú változást nem lehet leírni.  Azonban szükséges megjegyezni, hogy 

a szezonális változást több éves mérés alapján lehetne nagy biztonsággal megállapítani.        

5.2. Alkalmazott műszerek  

5.2.1. RAD7 + talajszonda 

A talajgáz radonkoncentrációt RAD7 szilárdtest félvezető detektort tartalmazó 

radonmonitorral és a hozzá csatlakoztatható talajszondával mértem (Durridge Company 

Inc., 2000) (14. ábra, 17. ábra).  A szonda, amelynek belső átmérője 6,35 mm, egy 

páralekötő egységen keresztül csatlakozik a RAD7-hez.  A RAD7 a talajból kiszívott 

levegőben (a pumpa hozama 1 L perc-1) méri a radon leányelemek (218Po, 214Po) alfa-

bomlásait és ezek beütésszámából számítja a radonkoncentrációt, Bq m-3-ben.  Kétféle 

protokollt alkalmaztam a terepi mérés során: ‘GRAB’ protokollt a térképezéshez felvett 

mérési pontok esetében és ’SNIFF’ protokollt a hosszú távú monitorozás esetében.  

Mindkét protokoll a radon első leányeleme – a 218Po – beütéseiből számolja a 

radonkoncentrációt.  A térképezés során alkalmazott ’GRAB’ protokoll esetében a pumpa 

először 5 percre bekapcsol.  Ezt követi egy 5 perces késleltető szakasz, ami során a radon 

és első leányeleme – a 218Po – között beáll a radioaktív egyensúly.  Ez 10 perc alatt 90%-

os telítési szintre áll be (100%-os valószínűséggel).  Ezután kezdődik a beütések 

számlálása, ami 4-szer 5 perces szakaszokból áll.  A pumpa a késleltető és számláló 

periódusban már nem működik.  Ennek megfelelően egy talajgáz radonkoncentráció 

mérés időtartama 30 perc, ami a fel- és leszereléssel együtt 45-50 percet vesz igénybe.  A 

talajgáz radonkoncentrációt a 4×5 perces számlálási periódusra kapott radonkoncentráció 

értékek átlagolásával (AM) számítottam.  A ‘SNIFF’ protokoll folyamatos 

radonkoncentráció mérést jelent.  Esetében a pumpa minden mérési periódus elején 4 

percre bekapcsol, ezenkívül csak akkor lép működésbe, ha a páratartalom a detektorban 
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10% fölé emelkedik.  ‘SNIFF’ protokoll során a beállított mérési periódus alatt a 218Po-

ból érkező beütésekből számolja a radonkoncentrációt.   

A RAD7 műszer 2009-ben volt kalibrálva.  A gyártó szerint a kalibráció nagyon 

stabil.  Jellemző változása kisebb, mint 2% évente.  Az értékek statisztikai szórása (két 

szigma) 40%, 10%, 8% és 5%, 1 kBq m-3, 10 kBq m-3, 20 kBq m-3 és 40 kBq m-3 talajgáz 

radonkoncentráció esetében.   

 

14. ábra  A RAD7 radon monitor és a hozzá páralekötő egységen keresztül csatlakoztatott 

talajszonda. 

5.2.2. RADON-JOK talaj gázpermeabilitás mérő  

A talaj gázpermeabilitását RADON-JOK in situ műszerrel (Radon v.o.s) mértem 

közvetlenül a talajgáz radonkoncentráció mérést követően ugyanazzal a szondával 

változatlan helyzetben (15. ábra).  A hosszú távú méréssorozat esetében kétszer történt a 

a talaj gázpermeabilitásának mérése: egyszer nyáron, egyszer télen.  A 15. ábrán15. ábra 

látható a tágulási tartály, amelyet egy súly lefelé húz.  A mérés alapja, hogy mennyi idő 

alatt szív ki a talajból a műszer adott (2 liter) térfogatú levegőt.  Ezt a süllyedési időnek 

nevezett időt mérendő és a gyártó által megadott számítás alapján kiszámítható a talaj 

gázpermeabilitása m2-ben.  A süllyedési idő mérése az összes mérés esetében ugyanazzal 

a stopperórával történt.  A talaj permeabilitásának mértékegysége általában a Darcy vagy 

m2. 1 Darcy 9,87 × 10-12 m2.  A műszernek és a hozzá műanyag csövön csatlakoztatott 
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szondának van egy saját süllyedési ideje – a gyári elrendezés esetében 1 másodperc –, 

ami a számítás során elhanyagolható a műszer leírása szerint.  A terepi mérések során 

azonban nem ugyanazt a műanyag csövet használtam, amit a gyártó készített, hanem egy 

hosszabbat, aminek az átmérője (0,6 mm) 33%-kal kisebb, mint az eredeti (0,9 mm).  

Ezért a saját süllyedési idő további 7,3 másodperccel nőtt, amelyet a számítás során 

kivontam a mért értékből.   

 

15. ábra  Radon-JOK talaj gázpermeabilitásmérő berendezés. (mutatja a tágulási tartályt, 

amit egy 2,7 kg-os súly húz lefelé). 

5.2.3. Meteorológiai állomás  

A meteorológiai paraméterek mérése Touch Screen Weather Station PCE-FWS 20 

típusú meteorológiai állomással történt (16. ábra).  Az állomás kültéri egysége regisztrálja 

a külső hőmérsékletet, páratartalmat, csapadékot, szélsebességet és szélirányt.  A beltéri 

egysége (ami kültéren is használható) feljegyzi a légnyomás, valamint szintén a 

hőmérséklet és páratartalom értékeit.  A hosszú távú méréssorozatra mindkét egységet 

használtam, míg a térképezéshez felvett pontoknál csak a beltérit.   

tágulási tartály 

15 cm 
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16. ábra  Touch Screen Weather Station PCE-FWS 20 típusú meteorológiai állomás 

kültéri (A) és beltéri (B) egysége. 

5.3. Terepi mérések és a mérési helyszínek 

5.3.1. Térképezés  

A mérési pontok helyének meghatározása GPS (Global Position System) 

koordináta meghatározó készülékkel történt, amit szükség esetén átszámítottam EOV 

(Egységes Országos Vetületi rendszer) koordinátákra.  A földrajzi koordináta lehetővé 

teszi az adatok földrajzi információs rendszerben (Geographical Information System – 

GIS) való megjelenítését és felhasználását, valamint a mérési pont helyéhez való 

visszatalálást.   

Összesen 201 ponton 230 talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás 

mérést végeztem.  Ebből 192 ponton 221 mérés volt sikeres (12. ábra).  Számos esetben 

(amikor lehetőségem volt rá) meteorológiai paramétereket is rögzítettem.  Négy ponton 

ismétlő mérésekre is sor került azért, hogy a hosszú távú monitorozáson kívül további 

pontokon is nyomon lehessen követni a talajgáz radonkoncentráció időbeli változását.   

A mintavételi mélység a térképezés esetében általában 80 cm volt.  Ezért az európai 

radon mérési protokollnak megfelelően (Neznal et al., 2004) a szondát 85 cm-es 

mélységbe ütöttem le, majd 5 cm-t visszahúztam.  Azonban, ahol a talaj vastagsága nem 

tette ezt lehetővé (pl. a hegyvidéki területeken), ott kisebb mélységben mértem: ez a 

mérési pontok 14%-ban fordult elő, ahol sekélyebb, mint 70 cm-en történt a mérés.  A 

mérés során ügyelni kell arra, hogy a lehető legkisebb valószínűséggel kerüljön a 

műszerbe szabad levegő, ami a beszívott levegő felhígulását eredményezné, aminek 
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következménye a valósnál kisebb radonkoncentráció.  Ennek veszélye hosszú távú (több 

mint fél óra) mérés során fokozott, hiszen folyamatos levegő kiszívás történik a talajból.  

A szabad levegő beszívás kiküszöbölésére a rendszer illesztéseit parafilmmel gondosan 

szigeteltem, szonda körüli talajt döngöléssel tömörítettem, szondát a talaj felszíni síkjára 

merőlegesen ütöttem le.  A mérések helyességének igazolására összemérések történtek 

más műszerekkel, amit az ’5.9. Adatok megbízhatóságának kérdésköre’ alfejezet tárgyal 

részletesen.  A helyszínen meghatározott adatokat terepi jegyzőkönyvbe kerültek (1. 

melléklet).  A terepi mérések során először a talajgáz radonkoncentrációt mértem, majd 

ezt követően a talaj gázpermeabilitását.  Majd ezt követte a meteorológiai adatok 

rögzítése.  Ezek összesen egy mérési ponton kb. 1 órát vettek igénybe.   

5.3.2. Hosszú távú monitorozás 

A hosszú távú monitorozást Budapest belterületén, az Országos Meteorológiai 

Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium (OMSZ MGYFO) műszerkertjében 

végeztem (17. ábra) egy kiemelkedésen, amelynek tengerszint feletti magassága 137 

mBf.  A mérési pont negyedidőszaki, késő-pleisztocén, folyóvíz üledék V. teraszon 

kialakult fűvel borított nagy gázpermeabilitású homokos, kavicsos talajon található.  A 

mérés során a RAD7-et és a talajszondát, valamint a meteorológiai állomást telepítettem a 

helyszínen.  Saját meteorológiai állomás kihelyezésére azért volt szükség, mert olyan 

mennyiségú adatot, amelyre szükségem volt nem szolgáltathatott az OMSZ.  A RAD7, a 

talajszonda és a meteorológiai állomás beltéri egysége egy saját készítésű ‘házikó’-ba 

került (18. ábra).  A mintavételi mélység a hosszú távú monitorozás esetében 80 cm volt.  

A meteorológiai állomás kültéri egységét kb. 2 méteres magasságban helyeztem el egy 

oszlopra.   

A talajgáz radonkoncentrációt és a meteorológiai paramétereket párhuzamosan 15 

perces intervallumokban mértem a 12 mérési kampány (83 nap) alatt, havi, közel 1 hetes 

időintervallum során (5. táblázat5. táblázat  ).  Azonban a 2010. augusztusban végzett 

talajgáz radonkoncentráció mérés csak 3 napos, mert betelt a detektor memóriája.  A 

2011. áprilisi mérés – valószínűleg rossz csatlakozás miatt – szabadlevegő koncentrációt 

mért a RAD7 detektor, míg a 2010. októberi meteorológiai adatok elvesztek.  A 

helyszínen meghatározott adatokat terepi jegyzőkönyvben (1. melléklet) rögzítettem.   
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Augusztus 2010. 08. 03-2010. 08. 06. 

Szeptember 2010. 09. 03-2010. 09. 10. 

Október 2010. 10. 08-2010. 10. 18. 

November 2010. 11. 15-2010. 11. 22. 

December 2010. 12. 03-2010. 12. 10. 

Január 2011. 01. 04-2011. 01. 11. 

Február 2011. 02. 04-2011. 02. 14. 

Március 2011. 03. 10-2011. 03. 17. 

Április 2011. 04. 22-2011. 04. 29. 

Május 2011. 05. 04-2011. 05. 13. 

Június 2011. 06. 10-2011. 06. 17. 

Július 2011. 07. 14-2011. 07. 22. 

5. táblázat  A 2010 augusztustól 2011 júliusig végzett hosszú távú monitorozás mérési 

intervallumai 

 

 

17. ábra  A hosszú távú monitorozás helyszíne (A pont, 12. ábra) Budapest belterületén, 

az Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium (OMSZ 

MGYFO) műszerkertjében és a vertikális mérési elrendezés. 
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18. ábra  A hosszú távú monitorozás során alkalmazott mérési elrendezés az Országos 

Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium (OMSZ MGYFO) 

műszerkertjében. 

5.4. Geogén radonpotenciál (GRP) meghatározása 

A geogén radonpotenciált az európai ajánlásnak megfelelő folytonos változóval 

jellemeztem (1. egyenlet) és kategorizáltam.  Barnet and Pacherová (2010) 

Csehországban végzett vizsgálatai nyomán a kicsi GRP (GRP<10) kisebb, mint 230 Bq 

m-3, a közepes GRP (10<GRP<35) 230-460 Bq m-3, a nagy GRP (35<GRP) nagyobb, 

mint 460 Bq m-3 beltéri radonkoncentrációt eredményez.   

5.5. Adatfeldolgozás 

5.5.1. Térképezési adatbázis létrehozása 

A térképezéshez készített adatbázis tartalmazza az általános adatokat (mérés neve, 

legközelebbi település neve, megye, mérés időpontja, mérés ideje), a mért adatokat 

(földrajzi koordináta, mérés mélysége, talajgáz radonkoncentráció 4 értéke, süllyedési 

idő, léghőmérséklet, levegő páratartalom, abszolút légnyomás), a származtatott adatokat 

(talajgáz radonkoncentráció, korrigált süllyedési idő, talaj gázpermeabilitás, GRP), az 

irodalomból vett adatokat (földtani formáció kódja, neve).  A földtani adatok az 1:100 

000-es magyar fedett földtani vektoros térképről származnak (Gyalog és Síkhegyi, 2010).  

A térképezés során azon pontok esetében, ahol ismétlő mérések történtek, időarányos 

100 cm 100 cm 
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súlyozással számítottam ki az átlagot (AM).  Ez a téli és a nyári mérési adat átlagolását 

jelenti.  Több mérés esetében először a téli és nyári adatokat átlagoltam külön-külön.  A 

talaj gázperemeabilitás értékek eloszlása általában aszimmetrikus és nagyságrendi 

különbségek vannak az értékek között, ezért néhány analízis esetében az értékek 

természetes alapú logaritmusát vettem, ami származtatott paraméternek tekinthető.   

5.5.2. Hosszú távú monitorozás adatbázis létrehozása 

Az idősoranalízishez létrehozott adatbázis tartalmazza az általános adatokat (mérés 

neve, mérés időpontja, mérés ideje) és a mért adatokat (földrajzi koordináta és hibája, 

talajgáz radonkoncentráció és hibája, léghőmérséklet, levegő páratartalom, abszolút 

légnyomás, szélsebesség, szélirány, csapadék).  Mivel a 2010. októberi meteorológiai 

adatok elvesztek és a használt meteorológia állomás adatainak megbízhatóságát tesztelni 

terveztem, az Országos Meteorológiai Szolgálat minden évszakból 1-1 hónap – október, 

január, április és július – órás adatot biztosított az általam mért terminus idejére.  Ezek az 

adatok a következők voltak: levegő hőmérséklet, levegő páratartalom, abszolút 

légnyomás, szélsebesség, csapadékösszeg (2. melléklet).  Ezenkívül talajhőmérséklet 

(100 cm) és talaj nedvességtartalom (50-100 cm) adatok is rendelkezésemre álltak az 

összes hónapra az általam mért periódusok idejére.  Így lehetőségem volt a talajgáz 

radonkoncentráció változását ezekkel a paraméterekkel összefüggésben is vizsgálni (2. 

melléklet).   

5.6. Statisztikai elemzések leírása 

A geokémiai adathalmazok gyakran nem normális eloszlásúak és kiugró értékeket 

tartalmaznak (Jordan et al., 1997, Kurzl, 1988, Reimann et al., 2008), ezért leírásukra 

robusztus statisztikákat alkalmaznak.  Például a mediánt a középérték leírására, vagy a 

mediántól való abszolút eltérést (MAD) és interkvartilis távolságot (IQR) a 

változékonyság leírására alkalmazza a szakirodalom (pl. Hoaglin et al., 1983).  Ugyanez 

a beltéri radonkoncentrációra és a talajgáz radonkoncentrációra is igaz (Nero et al., 1986, 

Hámori et al., 2006a, Appleton et al., 2011).  A kiugró értékek meghatározására Tukey 

(1977) ún. ‘inner fence criteria’ módszerét alkalmaztam.  Ez alapján az alsó kvartilis 

mínusz 1,5-szer az interkvartilis távolság alatt lévő pontok az alsó kiugró értékek, a felső 



 51 

kvartilis plusz 1,5-szer az interkvartilis távolság felett lévő értékek pedig a felső kiugró 

értékek.  Az adathalmazban létezhetnek extrém kiugró értékek is, amelyek definíció 

szerint az alsó kvartilis mínusz 3-szor az interkvartilis távolság alatt és a felső kvartilis 

plusz 3-szor az interkvartilis távolság felett lévő értékek.  A kiugró érték részét képezi az 

eloszlásnak, ha az adatok eloszlása lassan lecsengő képet mutat (‘heavy-tailed’ eloszlás), 

azonban a kiugó érték lehet mérési hiba is.  Ez utóbbi esetben a kiugró adatot elhagyjuk, 

ellenkező esetben az adathalmaz fő részét jellemző robusztus statisztikákkal írjuk le.  A 

kiugró értékeket külön megvizsgáljuk és nagy körültekintéssel használjuk azokat az 

eljárásokat – pl. statiszikai teszteket –, amelyeknek előfeltétele a normális eloszlás.  A 

kiugró értékek gyakori oka lehet is az, ha két különálló eloszlás keveréke alkotja az 

adatok eloszlását (pl. két ok, folyamat, ami meghatározza az értékeket).   

A kutatás során az adathalmazok általános leírására minden esetben az ún. leíró 

statisztikát alkalmaztam, amely tartalmazza a középérték és a változékonyság becsléseit.  

Ezek a statisztikák a minimum, alsó kvartilis, átlag (AM) medián, felső kvartilis, 

maximum, szórás, mediántól való abszolút eltérés (MAD), (minta)terjedelem (ami a 

maximum és a minimum különbsége) és az interkvartilis távolság (IQR).  Továbbá a 

változékonyság statisztikákat (MAD, terjedelem és IQR) normalizáltam a mediánnal és 

az így kapott relatív MAD/medián, terjedelem/medián, IQR/medián statisztikákat 

használtam fel a relatív változékonyság időfüggésének leírására.  Ezek alkalmasak pl. 

arra, hogy egy idősorban leírják a heteroszkedaszticitást, ami a szórás időbeli változását 

jelenti.  A terjedelem/medián statisztika a kiugró értékeket figyelembe véve mutatja a 

változékonyságot.   

Kruskal-Wallis és Mann-Whitney teszteket alkalmaztam annak ellenőrzésére, hogy 

két adatsor (pl. két különböző geológiai formációhoz tartozó adatsor) adatainak mediánja 

megegyezik-e (Mann and Whitney, 1947, Kruskal and Wallis, 1952).  Levene tesztet 

alkalmaztam annak vizsgálatára, hogy két adatsor szórása megegyezik-e (Levene, 1960).  

Kolmogorov-Szmirnov tesztet alkalmaztam annak kiderítésére, hogy két adatsor eloszlása 

megegyezik-e (Kolmogorov, 1933, Smirnov, 1948).  Az összes statisztikai tesztet 95%-os 

konfidencia szinten végeztem, ezért hipotézis vizsgálataimban, ha a p-érték 5%-nál 

kisebb vagy egyenlő (p ≤ 0.05), akkor a nullhipotézist elvetettem, ha pedig nagyobb (p > 

0.05), akkor megtartottam.  (A hipotézis vizsgálatok alkalmazása során nullhipotézis az, 
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hogy az adatsorok mediánjai, szórásai vagy eloszlásai megegyeznek).  Ezen 

homogenitásvizsgálatok feltétele, hogy a belső inhomogenitást és a kiugró értékeket 

eltávolítsuk a statisztikai tesztek alkalmazása előtt.  Az eloszlások inhomogenitásának, 

multimodalitásának meghatározására Reimann et al. (2008) természetes töréspont 

(’natural break’) módszerét alkalmaztam.  Az adathalmazt ott választottam szét, ahol a 

kumulatív eloszlásfüggvény inflexiós pontja van.  A töréspontot vizuálisan határoztam 

meg az eloszlásfüggvényen.  Ez a pont lokális minimumnak felel meg a 

gyakoriságeloszlásban, ezáltal bimodális vagy több töréspont esetén multimodális 

hisztogramot eredményez és több populációt jelez. 

A lineáris kapcsolat erősségét a Pearson féle korrelációs együtthatóval adtam meg 

(Rodgers and Nicewander, 1988).  A két paraméter kapcsolatának becslésére lineáris 

függvényt illesztettem, amelynek létezését hipotézisvizsgálattal (F-teszt) ellenőriztem.  A 

statisztikai elemzésekhez a Statgraphics szoftvert használtam.   

5.7. Idősoros vizsgálat leírása 

A hosszú távú méréssorozatból származó 11 heti adatsorra alkalmazott idősoros 

vizsgálat additív módón írja le a talajgáz radonkoncentráció idősorban lévő mintázatokat 

a trend (T(t)), ciklus (C(t)), periodicitás (P(t)), zaj (ε(t)) és események (kiugró értékek 

(EO) vagy tranziens (ET) események) formájában (E(t) = EO(t)+ET(t)) (3. egyenlet) 

(Box and Jenkins, 1970, Szucs and Jordan, 1994, Makridakis et al., 1998, Shumway and 

Stoffer, 2000) (19. ábra).   

 

 

19. ábra  Az idősoros vizsgálat additív modellje (Box and Jenkins, 1970, Szucs and 

Jordan, 1994, Makridakis et al., 1998)  
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Az idősoros vizsgálatot, a 2010. áprilisi adatok hiányában, a 11 ekvidisztáns heti 

adatsorra (c(t)) külön-külön végeztem el.  Az 19. ábrán jelzett tagok különválasztására 

első lépésként 5RSSH (5 data running resmoothed smooth hanning) típusú nemlineáris 5 

adatra végzett (5×15 perc = 75 perc) mozgó medián simítást alkalmaztam (Tukey, 1977).  

Ez a simítás külön választja az idősort egy simított, „smooth” és egy maradék durva, 

„rough” részre (20. ábra).  A simított rész (S1(t)) fogja tartalmazni a mintázatot (trend, 

ciklus, periodicitás), a maradék (R1(t)) pedig az eseményeket (kiugró értékek és tranziens 

események) (E(t)) és a zajt (ε(t)) (4-6. egyenletek), 

     t1Rt1Stc                  (4) 

       tPtCtTt1S                 (5) 

     tEttR  1                 (6) 

Ezáltal az összes tulajdonság vagy periódus, aminek periódusideje ≤ 75 perc (ami 

nagyon gyors), a maradék részbe (R1(t)) kerül, ezzel eltávolítva a véletlenszerű zajt (ε(t)) 

és a kiugró értékeket (E(t)).  Az ide került maradék rész stacionárius és a mért talajgáz 

radonkoncentráció értékek véletlenszerű mintavételezési és detektálási bizonytalanságát 

mutatja.  Először eltávolítottam a maradék (R1(t)), adathalmazból az kiugró értékeket (a 

korábban leírt módszerrel), majd a kiugró értékek nélküli idősorban ellenőriztem, Sign és 

Box-Pierce tesztekkel (medián véletlenszerűségét tesztelik), hogy maradt-e mintázat 

(trend, periodicitás) (Makridakis et al., 1998).  Másodszor a simított (S1(t)) adatsorban 

modelleztem a trendet, ciklust és periodicitást.  Ahhoz, hogy a 96 adathosszúságú (ha 1 

óra négy 15 perces mérési periódussal egyenlő, akkor 1 nap: 24×4 = 96 periódussal) napi 

periodicitást megkapjuk, egy ennél nagyobb simítást kell végezni, ami a simított részből 

eltünteti a periodicitást és a maradék részbe kerülő periódikus jel átlagát nullává teszi (20. 

ábra).  Annak éredekében, hogy a nem pontosan egy napos napi periodicitások is 

beleférjenek a vizsgálatba, 101 adatra (~25 óra) végzett simítást választottam.  Tekintettel 

arra, hogy az n-edfokú trend nem jól követi az adatokat, mozgóátlagot használtam a 

simított (S1(t)) adatsorra.  Ezeknek megfelelően a simított részt (S1(t)) is szétválaszottam 

egy tovább simított adatsorra (S2(t)), amely tartalmazza a ciklust és a trendet, és egy 

második maradék (R2(t)) adatsorra, ami magába foglalja a napi és az annál kisebb 

periodicitásokat (20. ábra) (6-8. egyenletek), 
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       tPt2Rt2St1S  ,                (6) 

     tCtTt2S  ,                 (7) 

   tPt2R  .                  (8) 

A periodicitást (P(t)) periodicitás vizsgálattal írtam le.  Ezután a periodicitást 

szinusz függvény illesztésével modelleztem minden heti adatsor esetében a legkisebb 

négyzetek módszerével.  A legjobb illeszkedést az átlagtól való négyzetes eltérés (RMSE, 

root mean square error) értékek alapján határoztam meg.  A második simításban S2(t), a 

trendet (T(t)) lineáris regresszióval modelleztem.  A trend (T(t)) eltávolítása után pedig 

megkaptam a tiszta ciklus komponenst (C(t)).  Az idősoros elemzéseket Statgraphics 

szoftverrel végeztem.   

 

20. ábra  Az idősoros vizsgálat lépései.  Az adatsorban első lépésként 5 adatra végzett 

mozgó medián (5RSSH) simítással külön választható a kiugró értékek és a zaj (maradék 

‘rough’ (R1(t)) rész) a trendtől, ciklustól és periodicitástól (simított ‘smooth’ (S1(t)) 

rész).  Majd a simított adathalmazon (S1(t)) 101 adatra végzett mozgóátlagolással 

elválasztható a periodicitás (maradék‘rough’ (R2(t)) rész ) a trendtől és ciklustól (simított 

‘smooth’ (S2(t)) rész).   

5.8. Térbeli elemzések 

A mért értékeket először tematikus pont térképeken jelenítettem meg, ami a mérési 

pontokba rajzolt körökkel mutatja a mérések helyét és azok sugarának nagysága arányos 

a mért értékkel.  Ezután háromszögelésű szabálytalan hálózatú lineáris (TIN – Triangular 

Irregular Network) interpolációt alkalmaztam az adatokra (Guibas and Stolfi, 1985), mert 

ez az eljárás a mintapontok helyéhez az eredeti értéket rendeli, ami a simitás léptékének a 

szabad megválasztását tette lehetővé.  Különböző méretű (3×3, 9×9, 13×13, 17×17, 
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21×21 és 31×31) mozgóátlag simításokat alkalmaztam ezeken a TIN térképeken azért, 

hogy láthatóvá váljanak a főbb térbeli mintázatok.  A rácstávolságot a legkisebb átlagos 

mintatávolság alapján adtam meg.  A hatféle mozgóátlagolt térkép közül, amelyiken a 

legjobban kirajzolódott a térbeli mintázat anélkül, hogy elvesznének a részletek, 

szintvonalas térképet készítettem.  A szintvonalas térképeken (56-57. ábra) a medián, 

felső kvartilis értékeket tüntettem fel, illetve egy másik térképen (57. ábra) a GRP 

kategorizálás értékeit (Neznal, 2004).  Empírikus félvariogram analízist alkalmaztam az 

eredeti adatokra, hogy kiderüljön az alkalmazott mintavételi gyakoriság visszaadja-e a 

terület térbeli struktúráját.  A félvariogram megadja, hogyan korrelálnak egymással az 

adatok a távolság függvényében.  A térbeli anizotrópia és periodicitás megfigyelésére 

TIN módszerrel extrapolált majd simított adatok irány menti félvariogramjait vizsgáltam.  

Továbbá 2D auto-korrelogramot készítettem szintén a térbeli anizotrópia és periodicitás 

megfigyelésére (56. ábra).   

Mivel elfogadott ábrázolási módja a geogén radonpotenciálnak a GRP értékek 

földtani formációkhoz való rendelése (3.2. Európai radontérképezés fejezet), a vizsgált 

terület radonpotenciál térképét így készítettem el.  Minden mérési ponton kiszámítottam a 

GRP értékét, amelyeket aztán a földtani formációkhoz rendeltem.  Minden földtani 

formációra kiszámítottam a GRP értékek mediánját és ezzel egyben jellemeztem.  Az 

egyes formációkra számított GRP mediánt ezt követően kiterjeszetttem a vizsgált 

területen található ugyanolyan földtani képződményekre.  A térbeli elemzéseket Golden 

Software’s Surfer és ArcGIS alkalmazásokkal végeztem.   

5.9. Adatok megbízhatóságának kérdésköre 

A kutatás során használt műszerek (RAD7 és meteorológiai állomás) és alkalmazott 

protokollok (terepi összeállítás, elrendezés) megbízhatóságának érdekében összehasonlító 

kalibrációs méréseket végeztem más detektorokkal.  Neznal et al. (1995, 1996, 2004) 

szerint az is befolyásolja a mért radonkoncentrációt, hogy a detektor milyen térfogatú 

levegőből határozza meg az értéket, azaz mennyi levegőt szív ki a talajból.  Az általam 

alkalmazott RAD7 egy-egy mérés alkalmával (’GRAB’ üzemmódban) 5 liter levegőt szív 

ki a talajból, míg például egy szcintillációs kamra elven működő detekor csak 170 ml-t.  
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A tapasztalatok szerint (Neznal et al., 1995, 1996, 2004) a szükséges levegőmennyiség 

növekedése növeli a valószínűségét annak, hogy a detektor szabadlevegőt is beszív.   

2010 novembere és 2011 augusztusa között a kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) Környezettudomány és Környezetmérnöki Tanszék által 

alkalmazott LUK3C (Lukas-kamrát tartalmazó) szcintillációs detektorral három 

alkalommal és az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi 

Kutató Intézet (OSSKI) által alkalmazott RAD7 detektorral egy alkalommal végeztem 

terepi összeméréseket Dr. Constantin Cosma, Dr. Papp Botond (BBTE) és Kocsy Gábor 

(OSSKI) részvételével.  A BBTE LUK3C detektora, a 2012-ben Prágában megrendezett 

’Radon Intercomparison Measurements at Radon Reference Sites’ konferencián és a 

2013-ban a spanyolországi Cantabriai Egyetem által szervezett nemzetközi összemérés 

során, azonos eredményt adott az európai radontérképező csoportok detektoraival, ezért a 

BBTE műszer által mért értékeket referenciának tekintettem.  Ezenkívül 2011 

augusztusában részt vettem az MTA KFKI AEKI Környezetvédelmi Szolgálat által 

végzett beltéri radonkoncentráció összemérési gyakorlaton, ahol a Pannon Egyetem, 

Radiokémiai és Radioökológiai Intézet (PE RRI) által alkalmazott AlphaGuard 

(ionizációs kamra) detektor, a Szent István Egyetem (SZIE) által alkalmazott AlphaGuard 

detektor, az OSSKI által alkalmazott RAD7 detektor és az ELTE TTK Kőzettani és 

Geokémiai Tanszék és Atomfizikai Tanszék által közösen használt RAD7 és AlphaGuard 

detektorok összemérésére került sor.   

A Touch Screen Weather Station PCE-FWS 20 típusú meteorológiai állomás által 

mért adatok megbízhatóságának tesztelésére – felhasználva egy téli (január), egy tavaszi 

(április) és egy nyári (július) hónap léghőmérséklet, páratartalom és légnyomás adatait – 

az OMSZ-tól kapott, 5.5.2. Hosszú távú monitorozás adatbázis létrehozása fejezetben 

ismertetett adatokkal való összehasonlítást végeztem el.  
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6. EREDMÉNYEK  

6.1. Adatok megbízhatóságának ellenőrzésére végzett összemérések  

A detektor összemérések eredményei alapján elfogadhatónak találtam az általam 

alkalmazott RAD7 és a mérési protokollok megbízhatóságát.  A meteorológiai adatok 

esetében relatív értékekben szintén elfogadhatónak találtam a mért értékeket, abszolút 

értékben az abszolút légnyomás és szélsebesség adatok korrekciója volt szükséges.   

6.1.1. A RAD7 műszerrel mért talajgáz radonkoncentráció értékek megbízhatóságának 

tesztelése  

A LUK3C és RAD7 detektorok között végzett első terepi összemérés során (3. 

melléklet) azt tapasztaltam, hogy a LUK3C minden esetben – 43%-, 59%- és 74%-kal – 

nagyobb értékeket mért ugyanazon a ponton, ugyanabban a szondában, attól függetlenül, 

hogy melyik műszerrel történt először a mérés (3. melléklet).  A RAD7-es méréseket 

nagy páralekötővel (528 cm3) végeztem, ezért megismételtem a mérést kis páralekötővel 

is (129 cm3).  Ez utóbbi esetben a detektorok hibán belül ugyanazt az adatot adták.  Tehát 

a ’GRAB’ protokollos (5.2.1. RAD7 + talajszonda fejezet) talajgáz radonkoncentráció 

mérés során a kis páralekötőt célszrű alkamazni.  Ezt erősítette meg az OSSKI RAD7 

detektorával végzett terepi összemérés eredménye (3. melléklet) is: a nagy páralekötő 

befolyásolja a mért értéket a ’GRAB’ protokoll során.  Továbbá a detektorok 10%-on 

belül ugyanazt mérték.   

A hosszú távú mérés ellenőrzése során (3. melléklet) kapott eredmények azt 

mutatják, hogy az egymástól 3 méterre mélyített szondákban hibán belül ugyanakkora 

értékeket mért a LUK3C és a RAD7 detektor több napon keresztül mind a nagy és mind a 

kis páralekötő használata esetében is.  Tehát a ’SNIFF’ protokollos mérés során 

alkalmazható a nagy páralekötő, míg a ’GRAB’ protokollos mérések során nem.  

Ezenkívül megállapítható az is, hogy a hosszú távú monitorozás során alkalmazott 

protokoll alkalmas a talajgáz radonkoncentráció változásának nyomon követésére.   

Az MTA KFKI AEKI Környezetvédelmi Szolgálat által végzett beltéri 

radonkoncentráció összemérés eredményei alapján 8 vizsgált detektor, az összemérés 

során kapott átlagos radonkoncentrációt maximum 20%-os különbséggel mérte (3. 

melléklet).   
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6.1.2. A meteorológiai adatok mérésére használt meteorológiai állomás 

megbízhatóságának tesztelése  

Az általam használt meteorológiai állomás és az OMSZ adatai között végzett 

korreláció analízis szerint a mért hőmérséklet, páratartalom és az abszolút légnyomás 

értékek között szignifikáns korreláció van (4. melléklet).  A korrelációs együtthatók 

minden esetben 0,97.  A hipotézisvizsgálat (F-teszt) eredménye szerint az illesztett 

lineáris függvények léteznek 95%-os konfidencia szinten (p<0,05).  Tehát az alkalmazott 

Touch Screen Weather Station PCE-FWS 20 típusú meteorológiai állomás a hőmérséklet, 

páratartalom és légnyomás paraméterek relatív vátozását elegendően pontosan méri.  

Abszolút értékben a hőmérséklet és páratartalom esetében az általam kihelyezett 

meteorológiai állomás az OMSZ adatoktól néhány %-nyi (<4%) különbséggel különböző 

értékeket mért (4. melléklet), ami elfogadhatónak tekinthető.  Az abszolút légnyomás 

esetében +22,5 hPa-lal korrigálni kellett az általam alkalmazott meteorológiai állomás 

értékeit (4. melléklet).  Ezt úgy határoztam meg, hogy az OMSZ adatokból kivontam a 

mérési adatokat és az átlagukat vettem.  A szélsebesség értékek esetében a meteorológiai 

állomás ugyanazt méri, mint az OMSZ (R = 0,86, 0,80 és 0,89).  Azonban abszolút 

értékben a fent leírt számítás alapján, átlagosan 0,7 km h-1-val és 2,3 km h-1-val korrigálni 

kellett az adatokat (4. melléklet).  Az alkalmazott meteorológiai állomás csapadék érték 

adatait nem találtam felhasználhatónak, mivel az nem regisztrált egyszer sem csapadékot, 

viszont az OMSZ állomása igen.   

6.2. Hosszú távú monitorozás 

6.2.1. Talaj gázpermeabilitás 

A hosszú távú monitorozás során a talaj gázpermeabilitását két alkalommal mértem 

meg, 2010 nyarán, augusztusban és 2011 telén, februárban.  A permeabilitás értéke 

augusztusban 2,1-11 m2, februárban 1,5-11 m2 volt.  Az átlagos értéke 1,8-11 m2, ami kb. 2 

Darcy-nak felel meg.  Ezek az értékek Barnet (1994), Kemski et al. (2001) és Neznal et 

al. (2004) munkái nyomán nagy permeabilitásnak tekinthetők.   
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6.2.2. Talajgáz radonkoncentráció éves idősora 

A 21. ábra mutatja a 11-szer kb. egy hetes talajgáz radonkoncentráció értékeket.  

Nyilvánvaló, hogy a talajgáz radonkoncentráció értéke nem állandó az év során (21. ábra) 

szezonalitás jellemzi.  Nyáron (májustól szeptemberig) kisebbek, míg télen (októbertől 

márciusig) nagyobbak az értékek (Szabó et al., 2013a).  Számos irodalom hasonló 

évszakos változásról számol be (Perrier et al., 2009, Crockett et al., 2010, Baykut et al., 

2010). 

 

21. ábra  A hosszú távú monitorozás során 2010. augusztus 3-tól 2011. július 22-ig mért 

talajgáz radonkoncentráció adatok idősora a minimum és maximum értékekkel.  

 

Az összesen 7892 mért talajgáz radonkoncentráció érték mediánja 5,87 kBq m-3, 

átlaga 5,23 kBq m-3, szórása 2,1 kBq m-3 (6. táblázat), ami kicsi talajgáz 

radonkoncentrációnak tekinthető (Neznal et al., 1995, Neznal and Pernička, 1996, 

Winkler et al., 2001, Dubois, 2005, Al-Shereideh et al., 2006, Neznal and Neznal, 2006, 

Barbosa et al., 2007, Sundal et al., 2008, Perrier et al., 2009, Baykut et al., 2010, Crockett 

et al., 2010, Smetanová et al., 2010).  Kiugró értékek nincsenek az adathalmazban, de az 

eloszlás erősen bimodális (22. ábra).  Az április havi adatok sajnos elvesztek, ezért a 

télből nyárba menő átmeneti időszakot nehéz jellemezni.  Azonban a szeptember és 

október közötti átmeneti időszak (a nyárból a télbe) jól láthatóan rövidebb, mint 1 hónap 

alatt játszódott le (21. ábra), tehát viszonylag gyors átmenet található a ‘téli‘ és a ‘nyári’ 

értékek között 2010-ben.   

Az adathalmaz idő szerint csoportosítva a 2010. augusztustól 2010. szeptemberig és 

a 2011. májustól 2011. júliusig tartó időszakok nyárinak, a 2010. októbertől 2011. 
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márciusig tartó időszak pedig télinek tekinthető (21. ábra21-22. ábra).  Átfedés csak az 

átmeneti időszakban – októberben és márciusban – van, aminek mértéke nem jelentős.  A 

nyári adathalmaz mediánja 2,91 kBq m-3, átlaga 2,94 kBq m-3, szórása 0,75 kBq m-3, a 

téli adathalmaz mediánja 6,89 kBq m-3, átlaga 6,85 kBq m-3, szórása 0,91 kBq m-3 (6. 

táblázat).  A Mann-Whitney teszt alapján a téli és nyári adatok mediánjai között 

statisztikailag szignifikáns különbség van (p = 0,008).  A nyári populációban nincsenek 

kiugró értékek, míg a téliben 48 felső kiugró érték van (22. ábra) (Szabó et al., 2013a).  

Ez megegyezik az irodalomban leírtakkal (Bossew et al., 2008, Appleton et al., 2011), 

amely szerint a talajgáz radonkoncentráció értékek jellemzően nagy kiugró értékeket 

tartalmaznak.   

 

22. ábra  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékek 

statisztikai jellemzői hisztogramon és kumulatív eloszlás függvény diagramon (A), ’box-

whisker’ diagramon (B), valamint szóródás diagramon (C).  A szaggatott vonal mutatja 

az 5 kBq m-3-es határt (eloszlásfüggvény inflexiós pontja), ami elválasztja az 

adathalmazt.  A ’box-whisker’ diagram az elkülönített alpopulációkat is mutatja. 
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Adathalmaz mintaszám min 
alsó 

kvartilis 
medián 

felső 

kvartilis 
max AM szórás MAD tartomány 

összes adat (egyéves adathalmaz) 7892 1,01 3,14 5,87 7,03 9,72 5,23 2,10 1,71 8,71 

           

téli adathalmaz (2010. októbertől 2011. 

márciusig) 
4616 4,18 6,28 6,89 7,40 9,72 6,85 0,91 0,55 5,54 

nyári adathalmaz (2010. augusztustól 

szeptemberig és 2011. májustól júliusig) 
3276 1,01 2,45 2,91 3,50 4,86 2,94 0,75 0,52 3,85 

           

Augusztus (03.08.2010-06.08.2010) 330 1,71 2,42 2,75 3,20 4,02 2,82 0,51 0,36 2,31 

Szeptember (03.09.2010-10.09.2010) 675 1,72 2,80 3,39 4,05 4,86 3,40 0,75 0,61 3,14 

Október (08.10.2010-18.10.2010) 978 4,18 6,52 6,93 7,34 8,61 6,77 0,89 0,41 4,42 

November (15.11.2010-22.112010) 665 4,97 6,00 6,28 6,68 8,79 6,41 0,61 0,33 3,81 

December (03.12.2010-10.12.2010) 652 5,88 7,00 7,59 8,45 9,72 7,70 0,82 0,70 3,85 

Január (04.01.2011-11.01.2011) 660 6,06 6,80 7,05 7,27 8,16 7,04 0,34 0,24 2,10 

Február (04.02.2011-14.02.2011) 992 5,77 6,83 7,24 7,68 9,29 7,31 0,67 0,43 3,52 

Március (10.03.2011-17.03.2011) 669 4,68 5,33 5,65 5,99 7,41 5,69 0,47 0,33 2,73 

Május (04.05.2011-13.05.2011) 859 1,24 2,19 2,53 2,82 3,73 2,49 0,50 0,31 2,49 

Június (10.06.2011-17.06.2011) 636 1,62 3,25 3,63 3,84 4,47 3,44 0,61 0,25 2,84 

Július (14.07.2011-22.07.2011) 776 1,01 2,19 2,84 3,23 4,05 2,69 0,70 0,47 3,05 

6. táblázat  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékekek leíró statisztikája.  Az elemszám mutatja a 

mérési periódusban mért 15 perces integrálási intervallumok számát. 
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6.2.3. Meteorológiai paraméterek éves idősora 

Az éves léghőmérséklet, levegő páratartalom, abszolút légnyomás, talajhőmérséklet, 

talaj nedvességtartalom idősorokat a 23. ábra23-27. ábrák szemléltetik.  2010. október 

hónap esetében az OMSZ adatait mutatják az ábrák.   

 

23. ábra.  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékekek és 

a léghőmérséklet értékek idősora.   

 

24. ábra  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékekek és a 

levegő páratartalom értékek idősora.   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11/07/2010 00:00 30/08/2010 00:00 19/10/2010 00:00 08/12/2010 00:00 27/01/2011 00:00 18/03/2011 00:00 07/05/2011 00:00 26/06/2011 00:00
Dátum és idő

T
a

la
jg

á
z
 r

a
d

o
n

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
k

B
q

 m
-3

)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

L
é

g
h

ő
m

é
rs

é
k

le
t 

(°
C

)

talajgáz Rn
léghőmérséklet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11/07/2010 00:00 30/08/2010 00:00 19/10/2010 00:00 08/12/2010 00:00 27/01/2011 00:00 18/03/2011 00:00 07/05/2011 00:00 26/06/2011 00:00

Dátum és idő

T
a

la
jg

á
z
 r

a
d

o
n

k
o

n
c

e
n

tr
á

c
ió

 (
k

B
q

 m
-3

)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L
e

v
e

g
ő

 p
á

ra
ta

rt
a

lo
m

 (
%

)

talajgáz Rn

levegő páratartalom



 63 

 

25. ábra  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékekek és 

az abszolút légnyomás értékek idősora.   

 

26. ábra  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékekek és a 

talajhőmérséklet értékek idősora.  2010. október hónap esetében az OMSZ adatát mutatja 

az ábra.   

 

27. ábra  A hosszú távú monitorozás során mért talajgáz radonkoncentráció értékekek és a 

talaj nedvességtartalom értékek idősora.   
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6.2.4. Heti adatsorok bemutatása 

A heti talajgáz radonkoncentráció és a léghőmérséklet idősorokat a 28. ábra mutatja.  

A levegő páratartalom, abszolút légnyomás és szélsebesség adatok a 5. mellékletben 

találhatók.  A heti adatsorok közül 2010. októberben csak a talajgáz radonkoncentráció 

adatok állnak rendelkezésre, a meteorológiai adatok elvesztek, ezért itt az OMSZ 

meteorológiai adatai szerepelnek (5. melléklet).  A tizenegyheti talajgáz 

radonkoncentráció adatok statisztikai jellemzőit a 29. ábrán a fehér ‘box-whisker’ 

diagram mutatja, leíró statisztikáját a 6. táblázat összesíti.  Megfigyelhető a ‘téli’ és 

‘nyári’ elkülönülés a talajgáz radonkoncentráció értékekben (29. ábra, 6. táblázat).   
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28. ábra  A hosszú távú monitorozás során (2010. augusztustól 2011. júliusig) mért 

talajgáz radonkoncentráció és léghőmérséklet értékek idősora.  Fekete függőleges vonal 

jelöli azt a 4 mérési napot, amikor a talajgáz radonkoncentráció napi menete eltér a többi 

78 napra jellemző menettől és nappal nagyobb, éjjel kisebb értékeket vesz fel (7.1.3. 

Napszakos változás fejezet)   
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29. ábra  A hosszú távú monitorozás során mért, 11 hét talajgáz radonkoncentráció 

értékekek ’box-whisker’ diagramjai.  A fehér diagramok mutatják az eredeti 

adathalmazokat, míg a szürke diagramok az alpopulációkat.  Az ábrán a folytonos vonal a 

MAD/medián értékeket jelzi.   

 

Az eredeti adatcsoportok és a kiugró értékek eltávolítása utáni adatcsoportok 

mediánjai, átlagai, maximumai és minimumai öszehasonlítását mutatja a 30. ábra30-31. 

ábra.  Az ábrákról leolvasható, hogy az eredeti adatcsoportok és a kiugró értékek 

eltávolítása utáni adatcsoportokat összehasonlítva a medián nem változik jelentősen egyik 

adatcsoport esetében sem, ami a medián robusztus voltának köszönhető (a medián akkor 

sem változik jelentősen, ha az adathalmaz 25%-át eltávolítjuk).  Az átlag értelemszerűen 

jobban változik azokban az adatcsoportokban, amelyek esetében sok volt a kiugró érték 

(31. ábra).  A maximum a 2010. novemberi hét adatcsoportja esetében, a minimum az 

októberi, novemberi és a júniusi hetek adatcsoportjai esetében tér el leginkább.  Tehát az 

októberi a novemberi és a júniusi adathalmaz esetében találhatók szélsőséges 

radonkoncentrációt eredményező mérések a vizsgált időszakban.  Az ábrákról az is 

leolvasható, hogy a maximum és minimum együtt változik (bár a maximum egy kicsivel 

előbb emelkedik).  Tehát olyan folyamat indukálja a változást, amely nem csak az átlagos 

értéket növeli és csökkenti, hanem a szélsőértéket is.  Azaz az átlagot eltolja, de a 

változékonyságot jelentő szórást ehhez képest kevéssé változtatja meg.  Ez azért lehet, 
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mert a legfontosabb folyamat (ami a szezonalitást okozza) sokkal jelentősebb az olyan 

folyamatokhoz viszonyítva, amelyek a lokális változásokért felelősek. Ilyen pl. a légköri 

inverzió, a csapadék nagy mennyiségének hatása, a pórusok befagyása télen, a 

légnyomásváltozás száraz időszakban, frontok hatásai (Kumar et al., 1999, Perrier et al., 

2009, Baykut et al., 2010, Crockett et al., 2010).  Ezek miatt nem lehet számítani arra, 

hogy télen egy extrém, nyárra jellemző radonkoncentráció érték mérésére sor kerülhet 

vagy fordítva (Szabó et al., 2013a).   

 
30. ábra  A hosszú távú monitozorás esetében a heti adathalmazok eredeti adatai és a 

kiugró értékek eltávolítása utáni adatcsoportok mediánjainak, maximumainak és 

minimumainak összehasonlítása.  Hiba értékek az egyes mérések hibái.  
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31. ábra  A hosszú távú monitozorás esetében a heti adathalmazok eredeti adatai és a 

kiugró értékek eltávolítása utáni adatcsoportok átlagainak, maximumainak és 

minimumainak összehasonlítása.  Hiba értékek az egyes mérések hibái. 

 

Az eredeti adatcsoportok tartomány, maximum, és minimum paraméterei láthatók a 

32. ábrán.  A tartomány mutatja a talajgáz radonkoncentráció teljes változékonyságát.  A 

tartomány értékek ‘box-whisker’ és kvantilis diagramja alapján a tartomány értékek egy 

eloszláshoz tartoznak, és nem különülnek el csoportokra, mint a medián esetében.  Ha 

külön vesszük a nyári és téli tartomány értékeket, akkor sincs statisztikusan szignifikáns 

különbség közöttük (P-érték: 0,23).  MAD értékekben sincs különbség, tehát elmondható, 

hogy a talajgáz radonkoncentráció abszolút változékonysága egyforma télen és nyáron.  

Nagyobb talajgáz radonkoncentráció nem jár együtt nagyobb abszolút változékonysággal 

vizsgált ponton (Szabó et al., 2013a).   
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32. ábra  A hosszú távú monitozorás 11 heti eredeti adathalmazának tartomány, maximum 

és minimum paraméterei (a minimum és a maximum közötti tartomány színezve).   

6.3. A szezonalitás hatásának vizsgálatára végzett ismétlő mérések 

Az ismétlő mérések a talajgáz radonkoncentráció szezonális változásának 

egyszerűsített ellenőrzései néhány mintavételi ponton.  A 33. ábra mutatja a négy ponton 

végzett duplikátum mérések eredményét.  Az első ismétlő mérési pont esetében 2-szer, 

illetve 5,2-szer nagyobb talajgáz radonkoncentráció értéket mértem télen, mint nyáron és 

ősszel.  Télen – 2010 novemberében – 58,5 kBq m-3-t, nyáron – 2011 augusztusában – 

27,9 kBq m-3-t és ősszel – 2011 szeptemberében – 13,4 kBq m-3-t és 11,2 kBq m-3-t.  Ezen 

a ponton a talaj gázpermeabilitása minden esetben közepes volt, átlagosan 1,4-12 m2.  A 

másik három ponton mért eredményeket a 34. ábra mutatja.  A második ismétlő mérési 

pont esetében a legnagyobb értéket (8,4 kBq m-3) télen – 2012. januárban – mértem, a 

második legnagyobbat (7,4 kBq m-3) tavasszal – 2011. májusban – és a legkisebbeket (5,9 

kBq m-3 és 6,5 kBq m-3) ősszel, 2011. októberben és novemberben.  Itt a legnagyobb érték 

másfélszer nagyobb a legkisebbnél.  Ezen a ponton a talaj gázpermeabilitása minden 

mérés esetében nagy volt, átlagosan 2.6-11 m2.  A harmadik ismétlő mérési pont esetében a 

legnagyobb értékeket (5,2 kBq m-3, 5,0 kBq m-3 és 4,4 kBq m-3) télen és ősszel – 2012. 

januárban, 2011. októberben és novemberben – mértem.  Közepes értékeket mértem 

tavasz végén - nyár elején, 2010. áprilisban (3,5 kBq m-3 és 4,2 kBq m-3), 2011. májusban 

(3,4 kBq m-3) és júniusban (3,7 kBq m-3).  A legkisebb értéket (2,6 kBq m-3) tavasszal, 

2010. márciusban mértem.  Itt a legnagyobb érték kétszer nagyobb a legkisebbnél.  Ezen a 

ponton a talaj gázpermeabilitása minden esetben nagy volt, átlagosan 1,7-11 m2.  A 
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negyedik ismétlő mérési pontban nyáron – 2011 augusztusában – 3,2-szer nagyobb 

értéket mértem (11,1 kBq m-3), mint ősszel, 2010 novemberében (3,5 kBq m-3).  Ezen a 

ponton a talaj gázpermeabilitása kicsi volt 3,8-13 m2. 

 

33. ábra  Négy mérési ponton (1-4) végzett talajgáz radon-aktivitáskoncentráció ismétlő 

mérések eredményei.   

34. ábra  A talajgáz radon-aktivitáskoncentráció ismétlő mérések eredményei az 1-es pont 

nélkül.  A függőleges szaggatott vonalak a hosszú távú monitorozási pont alapján kapott 

nyári téli szezonokat jelölik. 

  

TÉL 

NYÁR 

TÉL NYÁR TÉL 
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6.4. Térképezés 

A terepi méréseket kampányszerűen végeztem a vizsgált területen (2009 és 2011 

között), ezért időben nem véletlenszerűen helyezkednek el a mérési pontok (35. ábra).  A 

mérések 85%-át ugyanabban az évszakban, ‘nyári’ (májustól szeptember végéig) 

végeztem.   

 

35. ábra  A terepi mérés  hely és időpont térképe.  A körök színe jelzi a hónapot.  A körök 

fölötti szám a hónapot jelöli.  Az x, y tengelyen EOV koordináták láthatók.   

6.4.1. A talajgáz radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP paraméterek eloszlása 

A mért talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás, valamint a 

származtatott GRP értékeket statisztikailag elemeztem és térképeken jelenítettem meg 

(36-38. ábra).  A talajgáz radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP paraméterek 

értékeinek eloszlását pedig a 39. ábra39-41. ábrák mutatják.  Mindhárom paraméter 
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eloszlása unimodális, lognormális eloszlást követ és nagy kiugró értékeket tartalmaz a 

Kolmogorov-Szmirnov és Khí-négyzet tesztek alapján (39-41. ábra, 8. táblázat).  Ezek az 

eredmények összhangban vannak korábbi kutatási eredményekkel (Bertolo and Verdi, 

2001, Kemski et al., 2001, Tóth et al., 2006, Bossew et al., 2008, Appleton et al., 2011).   

A 192 talajgáz radonkoncentráció adat, a 191 talaj gázpermeabilitás és GRP adat 

leíró statisztikáját a 7. táblázat összesíti.  A talajgáz radonkoncentráció értékek minimuma 

1,0 kBq m-3, maximuma 47,0 kBq m-3, mediánja 10,9 kBq m-3, átlaga 14,1 kBq m-3, 

szórása 10,2 kBq m-3.  Az adathalmazban 10 felső kiugró érték található, amelyek 

nagyobbak, mint 35,9 kBq m-3(36. ábra).  Ezen kiugró értékek közül egy harmadidőszaki 

Kiscelli agyag formáción található, Püspökszilágy mellett (1), az összes többi 

negyedidőszaki üledékeken, így proluviális-deluviális üledéken Galgagyörk mellett (2), 

folyóvízi üledéken a Börzsönyben andezit és dácit környezetében (3), Csobánka mellett a 

Pilisben (4), Budapesten a Duna mellett Lágymányoson, ahol antropogén feltöltés 

található (5, 6), Zsámbék és Herceghalom között (gyakran) vízzel telített réti talajon (7), 

homokos löszön a Börzsönyben Borsosberény mellett (8), löszön Budaörsön oligocén 

korú márga és triász dolomit környezetében (9), valamint löszön Pesthidegkúton a 

Kálvária-hegy lábánál (10).  Ezek a nagy kiugró értékek mindegyike nagy 

gázpermeabilitású talajról származik (>1,7-11 m2). 

A talaj gázpermeabilitás értékek minimuma 9,8-14 m2, maximuma 6,6-11 m2, 

mediánja 4,4-12 m2, átlaga 9,6-12 m2, szórása 1,3-11 m2.  Az adathalmaz 24 felső kiugró 

értéket tartalmaz, amelyek nagyobbak, mint 2,4-11 m2.  A kiugró értékek nem 

mintázatszerűen helyezkednek el a vizsgált területen (37. ábra).  Mérési hiba miatt az 

egyik mérési ponton olyan kicsi (1 másodperc) süllyedési időt mértem, ami megegyezett a 

műszer saját süllyedési idejével, ezért ezt kihagytam a további elemzésekből.   

A GRP értékek minimuma 0,9, maximuma 74,2, mediánja 8,1, átlaga 12,0, szórása 

11,4.  Az adathalmazban 24 felső kiugró érték található, amelyek nagyobbak, mint 22,7 és 

egy kivételével a vizsgált terület nyugati és északi hegyvidéki területein találhatók (38. 

ábra).  
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36. ábra  Talajgáz radonkoncentráció értékek nagysága a vizsgált területen felvett mérési 

pontokban.  Piros körök jelölik a 10 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, mint 35,9 

kBq m-3.  Hátterben a fedett földtani térkép látható, amelynek jelmagyarázata a 12. ábrán 

olvasható.   
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37. ábra  A vizsgált területen felvett mérési pontokban mért talaj gázpermeabilitás 

értékek.  Az értékek 1014-nel meg vannak szorozva, mert a használt szoftver nem képes a 

permeabilitásnak megfelelő kicsi értékeket ábrázolni.  Piros körök jelölik a 24 felső 

kiugró értéket, amelyek nagyobbak, mint 2,4-11 m2.  Hátterben a fedett földtani térkép 

látható, amelynek jelmagyarázata a 12. ábrán12. ábra olvasható.   
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38. ábra  Származtatott geogén radonpotenciál (GRP) értékek nagysága a vizsgált 

területen felvett mérési pontokban.  Piros körök jelölik a 24 felső kiugró értéket, amelyek 

nagyobbak, mint 22,7.  Hátterben a fedett földtani térkép látható, amelynek 

jelmagyarázata a 12. ábrán olvasható. 
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39. ábra  A vizsgált területen mért talajgáz radonkoncentráció értékek eloszlása ‘box-

whisker’ diagramon (A) és hisztogramon (B).  A B) ábrán az illesztett normális és 

lognormális görbék láthatók.   

 

40. ábra  A vizsgált területen mért talaj gázpermeabilitás értékek eloszlása ‘box-whisker’ 

diagramon (A) és hisztogramon (B).  A B) ábrán az illesztett normális és lognormális 

görbék láthatók.   

 

41. ábra  A vizsgált területre számolt geogén radonpotenciál (GRP) értékek eloszlása 

‘box-whisker’ diagramon (A) és hisztogramon (B).  A B) ábrán az illesztett normális és 

lognormális görbék láthatók.   

 
                   Statisztika 
Adathalmaz 

elem 
szám minimum 

alsó 
kvartilis medián 

felső 
kvartilis maximum átlag szórás MAD tartomány 

Talajgáz radon-
koncentráció (kBq m-3) 

192 1,0 6,8 10,9 19,1 47,1 14,1 10,2 5,7 46,2 

Talaj gázpermeabilitás 
(m2) 

191 9,8-14 9,0-13 4,4-12 1,3-11 6,6-11 9,6-12 1,3-11 3,9-12 6,6-11 

GRP 191 0,9 4,9 8,1 14,8 74,2 12 11,4 4 73,3 

7. táblázat  A 192 talajgáz radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP adat leíró 

statisztikája.   
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Talajgáz radonkoncentráció Lognormális Normális 

 átlag = 14,7 átlag = 14,1 

 szórás = 13,8 szórás = 10,2 

 log. skála átlag = 2,4  

 log. skála szórás = 0,8  

Khí-négyzet teszt P-érték: 0,082 P-érték: 0,000 

Kolmogorov-Szmirnov teszt P-érték: 0,499 P-érték: 0,003 
 

Talaj gázpermeabilitás Lognormális Normális 

 átlag = 1,5-11 átlag = 9,6-12 

 szórás = 6,5-11 szórás = 1,3-11 

 log. skála átlag = -26,45  

 log. skála szórás = 1,74  

Khí-négyzet teszt P-érték: 0,000 P-érték: 0,000 

Kolmogorov-Szmirnov teszt P-érték: 0,116 P-érték: 0,000 
 

GRP Lognormális Normális 

 átlag = 12,1 átlag = 12,0 

 szórás = 12,7 szórás = 11,4 

 log. skála átlag = 2,1  

 log. skála szórás = 0,9  

Khí-négyzet teszt P-érték: 0,912 P-érték: 0,000 

Kolmogorov-Szmirnov teszt P-érték: 0,991 P-érték: 0,000 

8. táblázat  A vizsgált területen mért talajgáz radon-aktivitáskoncentráció, talaj 

gázpermeabilitás és származtatott GRP értékek eloszlásának tesztelésére végzett 

Kolmogorov-Szmirnov és Khí-négyzet tesztek során alkalmazott illesztési paraméterek és 

a tesztek során kapott P-értékek.  Az illesztések eredményei a 9-41. ábrákon láthatók. 

6.4.2. A talajgáz radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP összefüggése a 

földtani formációkkal 

A 192 (talaj gázpermeabilitás és GRP esetében 191) mérési adat 41 különböző 

földtani formáción található az 1:100 000 fedett földtani térkép alapján (Gyalog és 

Síkhegyi, 2010).  A 42. ábra mutatja a talajgáz radonkoncentráció értékek statisztikai 

jellemzőit a 41 földtani formáción.  A Kruskal-Wallis és Levene tesztek alapján 

statisztikailag szignifikáns különbség van a 41 földtani formáción található mérési pontok 

talajgáz radonkoncentrációjának mediánjai között és nincsen statisztikailag szignifikáns 

különbség a szórások között.  Mivel 36 földtani formáción kevesebb, mint 9 a 

mintarealizáció elemszáma (Mann-Whitney medián teszthez szükséges mintaszám 

kritériuma (Mann and Whitney, 1947)), ezért statisztikailag megbízható következtetést 

csak arról az 5 földtani formációról kaphatunk, amelyeken több, mint 8 mintaszám 
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található.  Ezek a formációk növekvő sorrendben futóhomok (3.6 kBq m-3), fluvioeolikus 

homok (8.0 kBq m-3), folyóvízi homok (8.3 kBq m-3), lösz (13.9 kBq m-3) és folyóvízi 

üledék (21.9 kBq m-3) (42. ábra).  Ez alátámasztja azt a feltevést, amely szerint a 

negyedidőszaki üledékek nem homogének radon szempontból (Kemski et al., 2001, 

Minda et al., 2009).  A legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval jellemezhető folyóvízi 

üledék, a hegyvidéki területek völgyeiben – régen és jelenleg megtalálható folyók 

mentén – rakódott le (12. ábra).  A másik négy negyedidőszaki üledék a sík területeket 

fedi (12. ábra).   

 
42. ábra  A vizsgált terület 41 földtani formációján mért talajgáz radonkoncentráció 

értékek statisztikai jellemzői a ‘box-whisker’ diagramokkal ábrázolva a medián szerint 

növekvő sorrendbe állítva.  Félkövér betűtípussal ki van emelve az 5 földtani formáció, 

amelyeken több, mint 8 mintaszám található.   
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A vizsgált 41 földtani formáción mért logaritmizált talaj gázpermeabilitás értékek 

mediánjait a 43. ábra összesíti.  A Kruskal-Wallis és Levene tesztek alapján a medián és 

szórás értékek nem térnek el statisztikailag szignifikánsan egymástól.  Az n>8 elemszámú 

földtani formációk közül legnagyobb gázpermeabilitása van a futóhomoknak (-25,1), ezt 

követi a fluvioeolikus homok (-25,55), a folyóvízi üledék (-25,75), a folyóvízi homok (-

26,3) és végül a lösz (-26,7) (43. ábra).   

 
43. ábra  A vizsgált terület 41 földtani formációjára számolt logaritmizált talaj 

gázpermeabilitás értékek mediánjai növekvő sorrendbe állítva.   
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A 41 földtani formációra számolt geogén radonpotenciál (GRP) értékek mediánjait 

a 44. ábra mutatja.  A GRP értékek mediánja különbözik, szórása viszont nem különbözik 

a 41 földtani formáció esetében a Kruskal-Wallis és Levene tesztek alapján hasonlóan a 

talajgáz radonkoncentrációhoz.  A statisztikailag megbízható eredményt nyújtó 

negyedidőszaki üledékeken a GRP értékek növekvő sorrendben, a futóhomokon 4,8, a 

folyóvízi homokon 5,1, a fluvioeolikus homokon 7,4, a löszön 12,4 és a folyóvízi 

üledéken 20,7 (44. ábra).   

 

 
44. ábra  A vizsgált terület 41 földtani formációjára számított geogén radonpotenciál 

(GRP) értékek mediánjai ‘box-whisker’ diagramokkal ábrázolva növekvő sorrendben.  A 

vízszintes kék és piros vonalak a GRP kategorizálás határait jelölik: kicsi GRP<10 és 

10<közepes GRP>35, valamint 10<közepes GRP>35 és 35<nagy GRP kategóriák között 

(Neznal et al., 2004). 



 81 

7. DISZKUSSZIÓ 

7.1. Talajgáz radonkoncentráció időbeli változása 

7.1.1. Hosszú távú (éves) változás 

A 21-22. ábrákon és a 6. táblázatban bemutatott eredmények  azt mutatják, hogy a 

80 cm-es mélységben, a késő pleisztocén folyóvízi homokon kifejlődött homokos-

kavicsos talajban (12. ábra és 17. ábra) az adott mérési pontra jellemző nagy 

gázpermeabilitás (1,8-11 m2) esetében a talajgáz radonkoncentráció értéke időben nem 

állandó, hanem szezonalitás jellemzi (21. ábra) (Szabó et al., 2013a).  Számos tanulmány 

számolt be hasonló változásról, kétszeres – extrém esetben akár tízszeres – szezonális 

ingadozásról (Arvela et al., 1994, Winkler et al., 2001, Sundal et al., 2008, Perrier et al., 

2009, Perrier et al., 2009, Crockett et al., 2010).  Az is ismeretes, hogy nagy szezonális 

változás (tízszeres) nagy gázpermeabilitású talajokra (különösképpen eszkerekre), míg a 

kisebb (20%) szezonális változás kisebb gázpermeabilitású talajokra jellemző (Arvela et 

al., 1994, Neznal, 2004, Sundal et al., 2008).  Az évszakos változás valószínű oka a talaj-

nedvességtartalom évszakos változása (27. ábra), hiszen régóta ismert, hogy a 

nedvességtartalom növekedésével növekszik a radonemanáció (pl. Stranden et al., 1984, 

Nazaroff és Nero, 1988, Schumann et al., 1989).   

A hosszú távú monitorozási ponton a talajgáz radonkoncentráció éves változása az 

eredmények alapján hatással lehet a GRP értékére.  Ezen a ponton az éves átlagos talajgáz 

radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás értékekből számított GRP értéke 6,6.  Egy 

típusosos ‘nyári’ adatból (2,8 kBq m-3) – ahol a talaj gázpermeabilitása 2,1-11 m2 – 

számolt GRP értéke 4,2, ami kicsi kategóriának felel meg.  Egy típusosos ‘téli’ adatból 

(7,3 kBq m-3) – ahol a talaj gázpermeabilitása 1,5-11 m2 – számolt GRP értéke 9, ami 

szintén a kicsi kategóriába esik.  Tehát a ‘nyáron’ és a ‘télen’ meghatározott GRP 36%-

kal eltérő értéket ad az átlagos értékből számolt GRP-hez képest.  Ezért nagyobb talajgáz 

radonkoncentráció érték mellett és a kategóriahatárok közelében ekkora mértékű évszakos 

változás megváltoztatja a GRP kategóriáját és át is viheti a szomszédos kategóriába.  

Azonban az nem valószínű, hogy kicsiből nagy kategória lesz vagy fordítva.  Ez alapján a 

nagy (≥1,8-11 m2) gázpermeabilitású talajok esetében minden mérési ponton a 
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leghelyesebb volna az éves átlagos talajgáz radonkoncentráció értéket és talaj 

gázpermeabilitást figyelembe venni a GRP számítása során, ellenkező esetben egy 36%-

os hibával terheljük az eredményt (Szabó et al., 2013a).   

7.1.2. Hosszú távú (szezonális) változékonyság 

A hosszú távú, szezonális, változékonyság leírására a relatív MAD/medián, 

IQR/medián, tartomány/medián és szórás/átlag statisztikákat alkalmaztam.  A hosszú 

távú, egész szezonra jellemző változékonyság vizsgálatával kideríthető, hogy ’télen’ vagy 

‘nyáron’ változékonyabb-e a talajgáz radonkoncentráció az adott mérési ponton.  A 

MAD/medián és IQR/medián statisztikák az eredeti és kiugró értékek nélküli 

adathalmazokban egyformák, robusztus voltuknak és a kevés kiugró értéknek 

köszönhetően (45-46. ábra).  Azonban a 2010. október és 2011. június hónapokból 

származó heti adatsorok esetében, a korábban megállapított kiugró értékek nagy aránya 

miatt, kicsit eltérnek.  Ez mutatja, hogy a kiugró értékeknek itt már a robusztus 

statisztikákra is van hatása.  Ellenben a kevésbé robusztus tartomány/medián és 

szórás/medián jobban eltérnek (45-46. ábra).  Tehát szórást (átlagot) nem célszerű 

alkalmazni a folyamat változékonyságának leírására, mert érzékeny a kiugró értékekre és 

nem lehet eldönteni, hogy a kiugró értékkel rendelkező adatsort vagy az anélkülit kellene-

e figyelembe venni.  Megjegyzendő, hogy lefutásuk olyan, mint a robusztus 

statiszikáknak és a kiugró értékek nélkül számított tartomány/medián és szórás/medián 

hasonlít jobban a robusztusokhoz (46. ábra).  A MAD/medián és IQR/medián 

statisztikáinak összevetése során azt kaptuk, hogy az IQR/medián szisztematikusan 

nagyobb, mint a MAD/medián, de lefutásuk párhuzamos (45. ábra), tehát 

változékonyságuk egyforma.  Ezért bármelyik felhasználható a változékonyság leírására.  

Ha a változékonyság szisztematikus, akkor nem csak a medián, hanem a szórás is 

ugyanúgy változik.  Az eddigiek alapján a MAD/mediánt használom fel az eredeti 

adathalmaz változékonyságának jellemzésére.  Ez a változékonyság azonban nem csak a 

véletlenszerű változásokat tartalmazza, hanem a szezonálisan változó napi periodicitás 

amplitúdóját, a ciklicitást és a trendet is (Szabó et al., 2013a). 

Az átlagos ’téli-nyári’ változékonyság leírására kiszámoltam a ’nyári’ és a ’téli’ 

adatokra a MAD/medián értéket.  Az átlagos változékonyság, azaz a MAD/medián a 
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’nyári’ hónapokra 0,13 (június kivételével 0,16), a ’téli’ hónapok esetében 0,06 

(december kivételével 0,08).  Az adatok jelzik, hogy nyáron változékonyabb a talajgáz 

radonkoncentráció, mint télen; az adatsorra heteroszkedaszticitás (szórás időbeli 

változása) jellemző (Szabó et al., 2013a).  Ennek oka valószínűleg az, hogy nyáron 

szárazabb és repedezetteb a talaj, tehát jobban hatnak rá a környezeti paraméterek (pl. 

Kumar et al., 1999, Baykut et al., 2010), mint télen, amikor nagyobb a talaj 

nedvességtartalma és akár hó vagy jégtakaró is fedheti a felszínt, ami lecsökkenti a 

változékonyságot okozó meteorológiai paraméterek hatását (Perrier et al., 2009).  A 

változékonyság az előrejelezhetőségnek is a mutatója.  A MAD/medián eredmények 

alapján a ’téli’ időszakban az átlagos értéket jobban előre lehet jelezni, mint a ’nyárit’.  

Tehát télen kevesebb mérés is elég a szezonális átlag pontos meghatározásához, míg 

nyáron sűrűbb mintavétel szükséges (45. ábra) (Szabó et al., 2013a).   

 
45. ábra  A hosszú távú monitozorás 11 heti eredeti adathalmazának változékonyságát 

mutató MAD/medián, és IQR/medián paraméterei az eredeti és kiugró értékek elvátolítása 

utáni adathalmazokban.   
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46. ábra  A hosszú távú monitozorás 11 heti eredeti adathalmazának változékonyságát 

mutató tartomány/medián, és szórás/átlag paraméterei az eredeti és kiugró értékek 

elvátolítása utáni adathalmazokban. 

 

7.1.3. Napszakos változás  

Az 1 hetesnél rövidebb (de legalább 30 perces) periodicitások kimutatására idősoros 

vizsgálatot végeztem a heti adatsorokon.  Az idősoros vizsgálat folyamatára (5.7. 

Idősoros vizsgálat leírása fejezet, 19-20. ábra) mutat példát az augusztusi adatsor esetében 

az 47. ábra.  Mindegyik adatsoron először 5RSSH simítást végeztem, ami eltávolította a 

zajt (azaz a sztochasztikus mérési bizonytalanságot).  Az így keletkezett maradék 

adatsorok (R1(t)) (11 adatsor) mindegyike átlagban stacioner volt, tehát nem került bele 

semmilyen mintázat, úgy mint trend, ciklus vagy periodicitás (48. ábra).  A simított 

adathalmazon (S1(t)) végzett 101MA simítás révén eltávolítottam a periodicitást (R2(t)) a 

ciklustól és trendtől (S2(t)).  Ezt követően lineáris trend illesztéssel választottam el a 

trendet a ciklustól (47. ábra).  A heti adathalmazok mindegyikében volt trend és ciklus, 

ami természetes, mivel az éves adatsorból kiragadott adathalmazokról van szó.  A 

periodicitás frekvenciájának meghatározását periodogram becsléssel végeztem el (49. 

ábra), ami szerint 15 percenkénti mintavételezés mellett a 0,0104 frekvencián található 

csúcs felel meg az egy napos periodicitásnak (15 perc/1 nap = 0,0104).  A heti adatsorok 

esetében az egy napos frekvencia minden esetben megjelent a ‘nyári’ hónapokban 
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egyértelműen, míg a ‘téli’ hónapokban sokszor más csúcsokkal együtt.  A frekvencia 

0,0093 és 0,013 között változott, tehát a napi periodicitás periódusideje 19,175 óra és 26,9 

óra között mozgott (Szabó et al., 2013a).   

 

47. ábra  A 2010. augusztus heti adatsor idősoranalízisének lépései az 5.7. Idősoros 

vizsgálat leírása fejezet és a 19-20. ábrák alapján történt.   

 

 

48. ábra  A 2010. augusztusi R1(t) (zaj) adatsor gyakoriság eloszlása 
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49. ábra  A 2010. augusztusi R2(t) adatsor periodogramja.   

 

Az idősoros vizsgálat során kapott napi periodicitás (R2(t)) adatsorokra különböző 

periódusidejű szinusz függvényeket illesztettem, majd a legkisebb négyzetek módszerével 

megkerestem a legkisebb eltérésű szinuszt (5.7. Idősoros vizsgálat leírása fejezet).  Ennek 

a szinusz függvénynek a periódusidejét vettem figyelembe.  Az 50. ábra mutatja a szinusz 

függvény egy nyári, 2010. augusztusi, és egy téli, 2010. decemberi adatsor esetében.  A 

periódusidők 90 és 99 között, tehát 22,5 óra és 24,75 óra között változtak (6. melléklet).  

Ezzel a módszerrel kb. ugyanolyan idejű periodicitások határozhatók meg, mint a 

periodicitás vizsgálat során a periodogramok esetében (19,175 óra és 26,9 óra) (Szabó et 

al., 2013a).  Az illesztett szinusz függvény a ‘nyári’ (augusztus, május, június és július) 

adatsorok esetében sokkal jobban illeszkedik, mint a ‘téli’ (november, december, január, 

február, március) adatok esetében, bár a ‘nyári’ szeptember és a ‘téli’ október heti 

adatsorok esetében ez fordítva igaz (50. ábra, 6. melléklet) (Szabó et al., 2013a).  Ez 

összhangban van Baykut et al. (2010) eredményeivel, amely szerint a napszakos 

periodicitás főleg a nyári szezonra jellemző.  Frekvencia- és amplitúdóbeli eltérések, a 

mért értékek és az illesztett szinusz között, a ‘téli’ hónapokra és a szeptemberi adatsorra 

jellemzők.  Az illesztett szinusz függvények amplitúdója a ‘nyári’ hónapokban általában 

nagyobb, mint a ‘téli’ hónapokban, kivéve az említett szeptember és október esetében.  

Az amplitúdó az R2(t) adatsorokban nem állandó a heti mérési periódusok alatt, pl. 

decemberi, májusi, júniusi adatsorok (50. ábra).  Az 5 ‘nyári’ hónapra (májustól 

szeptemberig) átlagolt amplitúdó (0,4 kBq m-3) kétszerese a 6 ‘téli’ hónapra (októbertől 
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márciusig) átlagolt amplitúdónak (0,2 kBq m-3).  Tehát látszik, hogy a ‘téli’ időszakban 

kb. fele a talajgáz radonkoncentráció napi ingadozása a nyári adathoz képest.  Ez azonban 

az illesztett szinusz hullám amplitúdóját mutatja és látható, hogy a téli időszakban 

legtöbbször nem illeszkedik jól az adathalmazra.  A különbség meghatározásához először 

megvizsgáltam, hogy éjjel vagy nappal nagyobb-e a talajgáz radonkoncentráció értéke.  A 

számítások eredménye azt mutatja, hogy ezen a ponton a talajgáz radonkoncentráció 

értéke általában éjjel nagyobb, mint nappal.  Körülbelül 20:00-24:00 óra között növekszik 

meg (legtöbb esetben 22:00 órakor) és kb. 07:00-10:00 óra körül kezd csökkenni (legtöbb 

esetben 10:00 órakor), ‘télen’ és ’nyáron’ is.  Ezután kiszámítottam az éjszakai (22:00-

10:00) és nappali (10:00-22:00) átlagos értékek különbségét a 83 mérési napra, majd a 

‘téli’ napok átlagos éjjel-nappali különbségét (0,26 kBq m-3) a ‘téli’ átlagos talajgáz 

radonkoncentrációhoz (medián 6,89 kBq m-3), a ‘nyári’ napok átlagos éjjel-nappali 

különbségét (0,42 kBq m-3) a ‘nyári’ átlagos talajgáz radonkoncentrációhoz (medián 2,91 

kBq m-3) hasonlítottam (6. táblázat).  Az átlagos talajgáz radonkoncentráció érték ezen a 

mérési ponton ’nyáron’ kb. 14,5%-kal, ‘télen’ kb. 3,8%-kal nagyobb éjjel, mint nappal 

(Szabó et al., 2013a).  A napszakos változás valószínű oka a napi hőmérséklet-ingadozás 

hatására változó légköri stabilitás-változás.  A léghőmérséklet napi ingadozása körülbelül 

ugyanakkora télen, mint nyáron, ellenben a talaj nedvességtartalma nagyobb télen, mint 

nyáron, ami kisebb talajgáz radonkoncentráció napi ingadozást eredményez télen.   
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50. ábra  Az idősoros vizsgálat során kapott napi periodicitás adatsorra (R2(t)) illesztett 

szinusz függvény (sárga vonallal), annak periodicitása (P) (×15 perc egységekben) és 

amplitúdója (A) (kBq m-3 egységekben) az 2010. augusztusi (A) és decemberi (B) adatok 

esetében.   

 

A 83 mérési napot külön-külön megvizsgálva 4 nap estetében a talajgáz 

radonkoncentráció napi menete eltér a többi 78 napra jellemző menettől és nappal 

nagyobb, éjjel kisebb értékeket vesz fel.  Ezek a napok (2010. december 5., 2011. február 

11. és március 16.) a ‘téli’ hónapokban fordulnak elő, illetve szeptemberben (2010. 

szeptember 7.), amelyik viszont a ‘téli’ hónapokhoz hasonlóan viselkedett.  2010. 

szeptember 7-én nappal az átlagos ‘nyári’ talajgáz radonkoncentrációhoz viszonyítva 0,73 

kBq m-3-rel (25%-kal) volt nagyobb a talajgáz radonkoncentráció, mint éjszaka.  A 3 ‘téli’ 

napon a ‘téli’ átlagos értékhez viszonyítva átlagosan 0,3 kBq m-3-rel (4,3%-kal) volt 

nagyobb nappal a talajgáz radonkoncentráció mint éjszaka.  Ezeken a napokon a talajgáz 

radonkoncentráció értékek tranziens módon változtak (azaz megnövekedtek és rövid 

ideig, amíg nem jött egy másik hatás, úgy is maradtak) (28. ábrán függőleges vonalakkal 

jelölve).  Tehát valamilyen tranziens jelenség okozta a radonkoncentráció rendellenes, a 

többi 78 napra jellemző napi periodicitástól eltérő, megnövekedését a napközbeni 

A 

B 
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időszakban.  A meteorológiai paraméterekkel való kapcsolatot megnézve ezeken a 

napokon (28. ábra, 5. melléklet 1. ábra és 3. ábra) a levegő nedvességtartalom, a 

talajhőmérséklet, a talaj nedvességtartalom és a szélsebesség nem mutatott a többi naphoz 

képest eltérő viselkedést, ellenben az abszolút légnyomás igen (5. melléklet 2. ábra).  

Mind a 4 nap esetében, amikor a talajgáz radonkoncentrációban folyamatos növekedés 

zajlott, minden esetben az abszolút légnyomás értékek folyamatosan csökkentek és 1018 

hPa (korrigált érték) alatti értéket értek el.  Ezt követően a légnyomás értékek fél- 

(februárban) vagy akár 4 napig is (decemberben) hasonlóan kicsi értékeket vettek fel és 

csak ezután emelkedtek meg ismét.  Ez a légnyomás csökkenés alacsony légnyomású 

légörvény, ciklon jelenlétére utal ezekben az időszakokban.  A ciklonok általában 

csapadékot szállítanak, azonban ezt nem sikerült igazolni, mert a meteorológiai állomás 

nem adott megbízható adatot a csapadék esetében.  Ezenkívül az is megfigyelhető, hogy 

ezekben az időszakokban kicsit csökkent a hőmérséklet (28. ábra), illetve a talajgáz 

radonkoncentráció növekedését követően nem emelkedett olyan nagy értékre, mint 

korábban.  Ez szintén alátámasztja a ciklon jelenlétét, amely valószínűleg ezeken a 

napokon hidegfront lehetett (Szabó et al., 2013a).   

7.2. A szezonalitás hatása a talajgáz radonkoncentráció értékére  

A talajgáz radonkoncentráció éves változásának leírására néhány ismétlő mérést 

végeztem két nagy gázpermeabilitású (k = 2,6-11 m2 és 1,7-11 m2), egy közepes 

gázpermeabilitású (k = 1,4-12 m2) és egy kicsi gázpermeabilitású (k = 3,8-13 m2) talajban.   

A két nagy gázpermeabilitású talaj esetében másfélszeres és kétszeres különbséget 

mértem télen és nyáron.  Nagyobb értékeket mértem télen és ősszel, kisebb értékeket 

nyáron és tavasszal (33-34. ábra).  A közepes gázpermeabilitású talaj esetében mértem a 

legnagyobb 5,2-szeres különbséget (33. ábra).  A legnagyobb értéket télen, míg a 

legkisebb értékeket ősszel mértem, nyáron pedig közepes értékeket.  A kicsi 

peremabilitású talaj esetében szintén nyáron 3,2-szer nagyobb értéket mértem, mint ősszel 

(34. ábra).  Az eredmények jelzik, hogy a talajgáz radonkoncentráció ezeken a pontokon 

nem állandó időben, viszont nem pontosan úgy alakul a változása, mint a hosszú távú 

monitorozási pont esetében.  Ezeken a pontokon is általában télen mértem a nagyobb és 

nyáron a kisebb értékeket, azonban két esetben a ‘nyári’ értékek meghaladták az ősszel 
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mérteket.  Ez megfelel az irodalomban tapasztaltaknak (Perrier et al., 2009, Crockett et 

al., 2010, Baykut et al., 2010, Arvela et al., 1994, Sundal et al., 2008).  

Ez ismét alátámasztja, hogy az éves átlagos értéket kellene figyelembe venni a GRP 

meghatározás (1. képlet, Neznal et al., 2004) során.   

A kutatás során nem volt lehetőség a térképezéshez ismétlő mérést végezni minden 

mérési pontban.  Továbbá – az előbbiek alapján – előre nem lehet hónapra pontosan 

megmondani, hogy mikor van a maximum és mikor a minimum értéke a talajgáz 

radonkoncentrációnak.  Ezért a mérések legnagyobb részét (85%) azonos évszakban 

(hosszú távú monitorozási eredmények alapján ‘nyári’ évszak) végeztem, májustól 

szeptember végéig.   

7.3. Térképezés 

7.3.1. A talajgáz radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP térbeli eloszlása és 

földtani képződményekkel való összefüggése  

A geológiai adottságok és az irodalomban leírt tapasztalatok alapán (Henry et al., 

1991, Nordic, 2000, Kemski et al., 2001, Swakon et al., 2005, Barnet, 2008, Minda et al., 

2009, Papp et al., 2010) a vizsgált terület északi és nyugati részén fekvő hegyvidéki (Pilis, 

Budai-hegység, Visegrádi-hegység, Börzsöny) területeken várhatók nagyobb talajgáz 

radonkoncentráció értékek, míg a keleti oldalán, a gyakorlatilag csak negyedidőszaki 

üledékekkel fedett területeken, kisebbek (12. ábra).   

A talajgáz radonkoncentráció ponttérképen (36. ábra) látható, hogy átlagosan 

nagyobb értékek (36 mérés alapján a medián 28,1 kBq m-3) jellemzik a Dunától nyugatra 

fekvő és az északi – főleg hegyvidéki – területeket, viszont  kisebb értékek (156 mérés 

alapján a medián 8,6 kBq m-3) jellemzik a vizsgált terület keleti és délkeleti felén elterülő 

Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság vidékét (Szabó et al., 2014).  Ez összhangban van 

Minda et al. (2009) eredményeivel, amely szerint emelkedett beltéri radonkoncentrációjú 

területek jellemzik az Északi-középhegység vulkáni képződményeit és erodált üledékeit, 

így például a Börzsöny területét is.  Az említett területeken a házak 33%-ban nagyobb, 

mint 200 Bq m-3 radonkoncentráció várható (Minda et al., 2009).   

Az üledékes karbonátos Budai-hegység és Pilis területén is nagyobb értékek 

jellemzők, mint a sík területeken, annak ellenére, hogy a mészkőben általában kicsi az 
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átlagos urán- és rádiumtartalom, ezért a karbonátos területeket alapvetően kicsi 

radonpotenciál jellemzi.  Ellenben, ha a mészkő repedezett és/vagy barlangrendszer 

található benne (mint például a Budai-hegység területén), az megnöveli radonpotenciálját, 

hiszen a repedéseken keresztül a radon könnyen feláramlik (Gundersen et al., 1992, Hakl 

et al., 1996, Choubey et al., 2001).  A vizsgált területen található vetők nagyrésze a 

hegyvidéki területeken található (51. ábra, Gyalog and Síkhegyi, 2010), ami szintén 

okozhat megnövekedett talajgáz radonkoncentrációt (Swakon et al., 2005, Barnet, 2008, 

Papp et al., 2010).  Továbbá a Budai-hegység barlangjaiban végzett vizsgálatok szerint a 

terület hidrogeológiai feláramlási zónái és oligocén kőzetei (agyag és márga, amelyekben 

áthalmozott U–Th tartalmú ásványok feldúsulhatnak) miatt a területet emelkedett felszín 

alatti víz és barlangi radonkoncentráció jellemzi (Palotai et al., 2005, Erőss, 2010, Erőss 

et al., 2012, Nagy et al., 2012).   
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51. ábra  Az 1:100 000-es fedett földtani térkép alapján a vizsgált területe elhelyezkedő 

vetők piros vonalakkal jelölve (Gyalog és Síkhegyi, 2010).  Háttérben a digitális 

domborzat modell és a 10×10 km-es rácsháló, az x, y tengelyen EOV koordináták 

láthatók.  
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A kutatás során mért talajgáz radonkoncentráció értékek megfelelnek az 

irodalomban hasonló geológiájú területeken mért átlagos értékeknek (Kemski et al., 2001, 

Barnet, 2008).  A Visegrádi-hegység és Börzsöny harmadidőszaki vulkanitjait (andezit és 

dácit), valamint a Pilis és Budai-hegység triász karbonátjait (mészkő és dolomit) 27,2 kBq 

m-3, a Cserhát területén és a Budai-hegységtől délre található harmadidőszaki formációkat 

(homokkő, márga, agyag) 30,2 kBq m-3 talajgáz radonkoncentráció jellemzi, összesen 17 

és 16 adat alapján.  Továbbá ezen hegy- és dombvidéki területek völgyekkel szabdaltak, 

amelyekben negyedidőszaki folyóvízi üledék rakódott le (12. ábra), amelynek a 

negyedidőszaki üledékek között a legnagyobb a talajgáz radonkoncentrációja (42. ábra).  

Ellenben a vizsgált terület 80%-át borító medence területeket, síkságokat harmadakkora 

értékek jellemzik (8,6 kBq m-3) (Szabó et al., 2014).   

A >8 mérési adattal rendelkező földtani formációk esetében a talajgáz 

radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás korrelációját megvizsgálva megállapítható, 

hogy közöttük lineáris korreláció van (-0,92, bizonytalansága 0,36 (sztenderd hiba)), 

amennyiben a folyóvízi üledéket nem vesszük figyelembe a korreláció számításhoz (52. 

ábra).  Az illesztett lineáris függvény azonban 95%-os konfidencia szinten nem, de 90%-

os konfidencia szinten létezik (p = 0,09).  Az említett földtani formációk közül a 

futóhomokra jellemző a legkisebb, a löszre a legnagyobb talajgáz radonkoncentráció.  

Tehát a negyedidőszaki üledékekre igaz az a megállapítás, hogy egyre nagyobb 

gázpermeabilitáshoz, egyre kisebb talajgáz radonkoncentráció tartozik (Szabó et al., 

2014).  Kivétel a folyóvízi üledék, amely annak ellenére, hogy közepes 

gázpermeabilitással rendelkezik (43. ábra, 4. táblázat), mégis a legnagyobb talajgáz 

radonkoncentrációval jellemezhető.  Ennek oka lehet, hogy az üledékképződés első 

szakaszában, az erózió során képződött, hegységekből erodálódott üledéknek (folyóvízi 

üledék) nagyobb a rádium-tartalma, mint a messzire szállítódott, sík területeket borító 

üledékeknek (futóhomok, fluvioeolikus homok, folyóvízi homok és lösz) (Szabó et al., 

2014).  Figyelembe kell venni azt, hogy a konvektív áramlás sebessége növekszik a 

gázpermeabilitás növekedésével és miután a radon beáramlási rátája az épületbe 

növekszik a talajlevegő konvektív áramlásával, ezért a durvaszemcsés talajok esetében a 

radon beltérbe jutásának valószínűsége növekszik a gázpermeabilitással (Stranden et al., 

1984).   
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52. ábra  A talajgáz radonkoncentráció és a logaritmizált talaj gázpermeabilitás közötti 

lineáris kapcsolat a >8 mérési adattal rendelkező földtani formációk esetében.  A közepes 

és nagy gázpermeabilitás határa (logaritmikus egységekben) -26,25-nél van (4. táblázat).   

 

A tanulmányozott negyedidőszaki üledékek értékeit megvizsgálva levonható az a 

következtetés, hogy a talajgáz radonkoncentráció összefüggésben áll az üledékképződés 

eróziós szakaszával.  A frissen erodálódott üledékek, jelentős részarányban, könnyen 

málló ásványt (földpát, csillám, amfibol és karbonátok) tartalmaznak, amelyek a magas 

térszinről erodálódva jól jellemzik az anyakőzetet (pl. deluviális és proluviális üledékek) 

(Pettijohn, 1975).  A messzire elszállított üledékek viszont főleg ellenálló ásványokat 

tartalmaznak, elsősorban kvarcot, amiben kicsi a rádium-tartalom, és érett üledékként 

borítják a lerakódás területeit.  Tehát főleg széllel a legtovább szállított és általában jól 

osztályozott üledékek – pl. a lösz, fluvioeolikus homok, és futóhomok – nagy 

részarányban tartalmaznak kvarcot, amelynek kicsi a rádium-tartalma és kisebb talajgáz 

radonkoncentrációt eredményez (Szabó et al., 2014).   

A talaj gázpermeabilitás térbeli eloszlása a vizsgált területen nem mutat különösebb 

mintázatot (37. ábra).  Kicsi és nagy gázpermeabilitású talaj egyaránt található a 

hegyvidéki és sík területeken is (Szabó et al., 2014).   
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A talajgáz radonkoncentráció, a talaj gázpermeabilitás és a GRP térbeli értékek 

mind lognormális eloszlást követnek, valamint mindegyik esetében nagy kiugró értékek 

jellemzik az eloszlást, ami megegyezik az irodalomban leírtakkal (Bertolo and Verdi, 

2001, Kemski et al., 2001, Tóth et al., 2006, Bossew et al., 2008, Appleton et al., 2011).  

A talajgáz radonkoncentráció 10 nagy kiugró értéke (>35,9 kBq m-3) közül hatot közepes 

gázpermeabilitású talajban, négyet pedig nagy gázpermeabilitású talajban mértem 

(maximálisan 1,7-11 m2) (4. táblázat).  A talaj gázpermeabilitás 24 nagy kiugró értéke 

(>2,4-11 m2) rendszertelenül található a vizsgált területen és egyik sem esik egybe a 

talajgáz radonkoncentárció kiugró értékeivel (37. ábra).  A 24 nagy kiugró érték (>22,7) a 

GRP értékekben a talajgáz radonkoncentrációhoz hasonlóan a hegyvidéki területeken, a 

vizsgált terület nyugati, északi, és északkeleti felén találhatók és közülük öt átfed a 

talajgáz radonkoncentráció permeaiblitás értékek kiugró értékeivel (36-38. ábra).  A többi 

19 kiugró GRP érték olyan mérési ponthoz tartozik, ahol nagy a talaj gázpermeabilitás 

(7,6-12 m2, 4. táblázat) (Szabó et al., 2014).   

A talajgáz radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP értékek empírikus 

félvariogramjai kétküszöbűek és rajtuk röghatás is jelentkezik (53. ábra).  A területre 

általánosan jellemző hatástávolság a talajgáz radonkoncentráció és a GRP esetében kb. 5 

km.  Az előbbinél egy kb. 2,5 km-es, utóbbinál egy kb. 3,5 km-es hatástávolság is 

megjelenik.  A talaj gázpermeabilitás esetében a hatástávolság 17 km.  Ezek a számítások 

fontosak, mert a variogramvizsgálat alapján megállapítható, hogy a mintavételezés 

megfelelő volt a térbeli struktúra feltárására.   
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53. ábra  A terepi talajgáz radonkoncentráció (A), talaj gázpermeabilitás (B), és a 

számított GRP értékek empírikus félvariogramja (C). 

 

A mintavételi pontokhoz legközelebbi szomszédok átlagos távolsága 3,2 km (54. 

ábra).  A legkisebb távolságok eloszlásában egy töréspont található, az eloszlás két, egy 

<1 km és egy >1 km legkisebb távolságú populációra oszlik (54. ábra).  Kisebb, mint 1 

km mintavételi távolság Piliscsaba, Pécel és Isaszeg településre jellemző (12. ábra), ahol a 

nagyobb felbontású térkép készítése miatt sűrítettem a mintavételt az egész terület 

mintavételezési távolságához képest (5.1.1. Mintavételi pontok kiválasztásának stratégiája  

fejezet).  A három említett településen a mérési pontok legkisebb távolsága 250 m.  A 

legkisebb mintavételi távolság két, ugyanabban a kertben egymástól 9,5 m-re található 

mérési pontok között van.  Ezenkívül 4 további esetben összemérés miatt, vagy lakossági 

felkérésre végzett mérések találhatók egymáshoz közelebb, mint 1 km-re.   
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54. ábra  A vizsgált területen vett mintavételi pontok legkisebb távolsága pont térképen 

ábrázolva.  Hátterben a fedett földtani térkép látható, amelynek jelmagyarázata a 12. 

ábrán olvasható. 



 98 

A lineáris TIN (Triangular Irregular Network) interpolációval készített talajgáz 

radonkoncentráció, talaj gázpermeabilitás és GRP térképeket mutatja a 55. ábra első 

oszlopa.  Szintén látható, a ponttérképeken már megállapított, talajgáz radonkoncentráció 

és a GRP mintázata, ami jelzi, hogy az északi és nyugati (hegyvidéki) területeken 

nagyobb, a keleti és délkeleti (sík) területeken kisebb értékek jellemzők (55. ábra).  A 

talaj gázpermeabilitás térbeli eloszlásában nem látható körülhatárolható mintázat.  A 

további oszlopokban található térképek mutatják a különböző méretű mozgóátlag 

simítások eredményét (55. ábra) (Szabó et al., 2014).  Ezek közül a 21×21×250 m 

(5250×5250 m) mozgóátlagolt térképeket választottam ki további analízisre, mert ezeken 

rajzolódott ki legjobban a térbeli mintázat anélkül, hogy elveszítenénk a részleteket.  A 

31×31×250 m-es (7750×7750 m) mozgóátlagolt térképen már eltűnik a GRP-nek a talaj 

gázpermeabilitásban való különbsége és nagyon hasonlóvá válik a talajgáz 

radonkoncentráció térképhez.  Tehát lokálisan (<8 km) a talaj gázpermeabilitás 

dominánsan érvényesül, míg nagyobb területekre átlagolva domináns hatása megszűnik 

és a GRP megközelítőleg megegyező képet mutat a talajgáz radonkoncentrációval (Szabó 

et al., 2014).  A kiválasztott 21×21×250 m (5250×5250 m) térképből szintvonalas 

térképet készítettem a talajgáz radonkoncentráció és GRP esetében és ezeket használtam 

fel a térbeli autokorreláció és az irány menti félvariogram analízisekre.  A 56. ábra 

mutatja a 21×21×250 m (5250×5250 m) simított TIN térképből készített szintvonalas 

térképet a talajgáz radonkoncentráció esetében.  A felső kvartilis (19,1 kBq m-3) jól követi 

a vizsgált terület nyugati felén található észak-dél irányú hegységek (Pilis, Budai-

hegység, Visegrádi-hegység, Börzsöny) és az északkeleti oldalon található Cserhát 

körvonalát.  A 2D auto-korrelogramon egy hozzávetőlegesen észak-dél irányú 

autokorreláció jelentkezik és egy 27 km-es periódusidejű délnyugat-északkelet irányú 

periodicitás (56. ábra), míg az irány menti félvariogram (szög: 20°, tolerancia: ±15°) egy 

12 km-es periodicitást mutat ugyanebben az irányban (56. ábra).  Az anizotrópia ellipszis 

alapján az anizotrópia index értéke 0,6.  Ha megfigyeljük a vizsgált terület domborzati 

térképét (51. ábra), látható, hogy a topográfia is északnyugat-délkelet irányultságú 

(gerincek, völgyek), kivétel az észak-dél irányú hegyvonulat a nyugati területen.  

Ellenőriztem, hogy a délnyugat-északkelet irányú periodicitást a hegységek és sík 

területek váltakozása okozza e, ezért kimetszettem a hegyvidéki területeken lévő 
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értékeket, a felső kvartilis mentén, mert az jól követi a hegyvonulatokat (56. ábra).  Ez 

esetben eltűnt a hozzávetőlegesen északnyugat-délkelet irányú anizotrópia és a délnyugat-

északkelet irányú periodicitás.  Amennyiben csak az észak-dél irányultságú 

hegyvonulatot vágjuk ki térbeli autokorreláción és irány menti félvariogramon ismét 

megjelenik az északnyugat-délkelet irányú anizotrópia és a délnyugat-északkelet irányú 

27 km periódusidejű periodicitás.  Ebből az következik, hogy a talajgáz 

radonkoncentráció értékek korrelálnak a hegyvonulat és síkság elhelyezkedésével, azaz a 

területükön található földtani formációkkal és/vagy a hegyvidéki területek törésvonalaival 

(Szabó et al., 2014).  Eddig talajgáz radonkoncentrációra nem végeztek ilyen vizsgálatot.  

Azonban ezt a módszert alkalmazta Jordan (2003) a szerkezeti és morfológiai felépítés 

közötti hasonlóság vizsgálatára a Balaton-felvidéken.   

A GRP 21×21×250 m (5250×5250 m) simított TIN térképből készített szintvonalas 

térképen berajzolt felső kvartilis (14,8) is követi a hegységek konturját (57. ábra).  Ennek 

nem lehet oka a permeabilitás, hiszen abban nem láttunk ilyen mintázatot, ami mutatja 

hogy a talajgáz radonkoncentráció meghatározóbb a GRP kialakításában (Szabó et al., 

214).  A szintvonalas térképen (57. ábra) a Neznal et al. (2004) kategorizálás 

kategóriahatárait feltüntetve megfigyelhető, hogy a kicsi-közepes kategóriahatár 

(GRP = 10) nagyon közel esik a mediánhoz (8,1), míg a felső kvartilise (14,8) 60%-kal 

kisebb a közepes-nagy kategóriahatárnak (GRP = 35).  Ez jelzi, hogy a vizsgált területen 

kevés nagy radonpotenciálú terület van, mindössze három település (Csobánka, 

Budakalász, Budaörs és Budapest békásmegyeri (III. kerület) és csillebérci (XII. kerület) 

területei esnek nagy geogén radonpotenciálú területre.   
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55. ábra  A talajgáz radonkoncentrációból, talaj gázpermeabilitásból és GRP értékekből készített TIN térképek (első oszlop) és a 

különböző méretű ablakokban (3×3, 9×9, 13×13, 17×17, 21×21, 31×31 és 41×41 ×250 m) végzett mozgóátlag simítások eredményei a 

vizsgált területre.  Az x, y tengelyen EOV koordináták láthatók.   
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56. ábra  A vizsgált területen mért talajgáz radonkoncentráció értékek szintvonalas 

térképe, autokorrelogramja és félvariogramja, valamint a hegyvonulatok eltávolításával 

nyert eredmények.  Az x, y tengelyen EOV koordináták láthatók.  A) A talajgáz 

radonkoncentráció 21×21×250 m (5250×5250 m) simított TIN térképből készített 

szintvonalas térkép (háttérben a digitális domborzat modell).  Vastag fekete vonal mutatja 

a felső kvartilishez (19,1 kBq m-3) és vastag fehér vonal mutatja a mediánhoz (10,9 kBq 

m-3) tartozó szintvonalakat (adatok a 6. táblázatban találhatók).  B) Az A) térképekhez 

tartozó 2D-autokorrelogramok.  A fehér nyilak az anizotrópia ellipszis tengelyeit, a 

szaggatot fehér nyilak a periodicitás irányát mutatják.  C) Az A) térképekhez tartozó 

délnyugat-északkelet (szög: 20°, tolerancia: ±15°) irányú félvariogramok.   
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57. ábra  A GRP 21×21×250 m (5250×5250 m) simított TIN térképből készített 

szintvonalas térkép a vizsgált területre.  A) A felső kvartilishez (14,8) és a mediánhoz 

(8,1) tartozó szintvonalak kiemelésével.  B) A szintvonalak közül a Neznal et al. (2004) 

kategorizálás határainak kiemelése és a települések belterületi határai láthatók.  Az x, y 

tengelyen EOV koordináták láthatók. 

7.3.2 Geogén radonpotenciál térkép  

A 41 földtani formációra számított átlagos GRP értékeket a 44. ábra mutatja, ami 

szerint 26 geológiai formációnak kicsi, 12 formációnak közepes és 2 formációnak van 

nagy GRP értéke (Szabó et al., 2014).  Ezeket az értékeket 36 formáció esetében 

kevesebb, mint 8 adatból határoztam meg.  Ezért megbízhatóságuk sokkal kisebb, mint 

annak az 5 negyedidőszaki üledéknek az esetében, ahol több, mint 8 adat állt 

rendelkezésre.  Ezen 5 formáció közül a legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval 

rendelkező folyóvízi üledéknek közepes GRP-vel, a másik négy formáció (lösz, folyóvízi 

homok, fluvioeolikus homok és a futóhomok) kicsi GRP-vel rendelkezik (44. ábra).  Ez 

alapján geogén radonpotenciál szempontjából a lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus 

homok és a futóhomok azonosan viselkedik (Szabó et al., 2014).   

A geogén radonpotenciál térképet, az európai radontérképezési protokollhoz 

igazodva, a földtani formációkhoz rendelt átlagos GRP értékek ábrázolásával végeztem 

(3.2. Európai radontérképezés fejezet) (58. ábra).  A vizsgált terület GRP térképét a 

mintavételi pontokban meghatározott GRP értékekkel kiegészítettem (59. ábra).   
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58. ábra  A vizsgált terület geogén radonpotenciál (GRP) térképe, a 41 földtani 

formációhoz tartozó poligonokhoz rendelt átlagos GRP kategóriákkal (kicsi: GRP<10, 

közepes: 10<GRP>35, nagy: GRP>35).  
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59. ábra  A vizsgált terület geogén radonpotenciál (GRP) térképe, a mintavételi 

pontokban meghatározott GRP kategóriákkal (kicsi: GRP<10, közepes: 10<GRP>35, 

nagy: GRP>35).   
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Összességében elmondható, hogy a vizsgált terület nagy részét kicsi és közepes 

geogén radonpotenciál jellemzi (58. ábra) (Szabó et al., 2014).  Barnet és Pacherová 

(2010) Csehországban végzett vizsgálatai alapján a kicsi GRP-vel (4. táblázat, 6. ábra) 

rendelkező területeken <230 Bq m-3, a közepes GRP-vel rendelkező területeken 230-460 

Bq m-3, nagy GRP-vel jellemezhető területeken >460 Bq m-3 beltéri éves átlagos 

radonkoncentrációt mértek.  Tehát a vizsgált terület kicsi és közepes geogén 

radonpotenciálú területein (58. ábra) általánosságban nem várható európai ajánlásnál 

nagyobb beltéri radonkoncentráció érték (2.6. Radon elleni védekezés nemzetközi és 

hazai szabályozási háttere fejezet), ennek ellenére lokálisan előfordulhatnak határérték 

feletti beltéri radonkoncentráció értékek.  Nagy GRP-vel csak két földtani formáció 

rendelkezik (folyóvízi-proluviális üledék és deluviális agyag, homok), azonban ezeknek a 

GRP értéke csak egy-egy mérési adatból lett meghatározva (44. ábra), így ezek 

bizonytalansága nagy.  Ezek a nagy GRP-vel rendelkező üledékes kőzetekből felépített 

területek mészkő, andezit, homokkő és lignit formációk közelében találhatók, tehát 

azoknak a törmelékeit tartalmazzák, és 18 települést érintenek részlegesen (58. ábra, 12. 

ábra).  A vizsgált területen élő lakosság (2,83 millió) kb. 0,5%-a, mintegy 15000 fő, lakik 

ezeken a területeken, ahol részletes beltéri radonkoncentráció mérésre lenne szükség, 

ugyanis Barnet és Pacherová (2010) munkája alapján ilyen területeken a beltéri 

radonkoncentráció meghaladhatja a 460 Bq m-3 beltéri éves átlagos radonkoncentrációt 

(Szabó et al., 2014).  Számos egyéb tanulmány mutatott be nagy radonpotenciálúnak vélt 

területeken beltéri radonkoncentráció mérés eredményeket (Tóth et al., 1994, Somlai et 

al., 2006a, Cosma et al., 2013).  Tóth et al. (1994) emelkedett beltéri radonkoncentrációt 

tapasztalt (maximum: 1660 Bq m-3) Mátraderecske területén, ahol korábban CO2, H2S és 

CH4 és radon feláramlást diagnosztizáltak.  Somlai et al. (2006a) szintén nagy, európai 

ajánlás szerint beavatkozási szintet (400 Bq m-3) meghaladó (90/143/Euratom, 1990) éves 

átlagos beltéri radonkoncentrációt (667 Bq m-3) mértek a már bezárt mecseki uránbánya 

környezetében.  Cosma et al. (2013) Erdélyben korábban működő uránbánya 

környezetében Rézbánya-Stej településen mértek maximálisan 5000 Bq m-3 beltéri 

radonkoncentrációt 20 és 500 kBq m-3 közötti talajgáz radonkoncentrációt.   

A 60. ábra mutatja Piliscsaba, Pécel és Isaszeg GRP térképét, ahol a mintavételi 

távolság 1 km alatti volt.  A vizsgált terület nyugati felén található Piliscsaba kicsi és 
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közepes GRP-vel rendelkezik (60/A. ábra).  Itt a közepes GRP-t a már tárgyalt folyóvízi 

üledék okozza.  Látható, hogy a kis geogén radonpotenciálú területeken is lehetnek 

közepes vagy nagy geogén radonpotenciálú mérési pontok (60. ábra).  A vizsgált terület 

keleti oldalán a főként negyedidőszaki üledékekkel fedett Gödöllői-dombság és Pesti 

síkság határában (12-13. ábra), Pécel és Isaszeg területén kis geogén radonpotenciállal 

rendelkezik a földtani formációkra vett átlagos GRP alapján (60/B. ábra).   

 
60. ábra  Piliscsaba (A), Pécel és Isaszeg (B) települések geogén radonpotenciál (GRP) 

térképe a mintavételi pontokban meghatározott GRP kategóriákkal (kicsi: GRP<10, 

közepes: 10<GRP>35, nagy: GRP>35). 

 

A vizsgált területen a mérési pontokban meghatározott GRP értékek alapján (59. 

ábra) a kicsi GRP-vel jellemzett területeken lévő mérési pontok 69%-a kicsi, 28%-a 

közepes és 3%-a nagy GRP-vel rendelkezik (59. ábra).  A közepes GRP-vel jellemzett 

területeken lévő mérési pontok 29%-a kicsi, 58%-a közepes és 13%-a nagy GRP-vel 

rendelkezik (59. ábra).  Jelezve, hogy a túlnyomóan kicsi és közepes GRP-vel jellemzett 

vizsgált terület esetében is lehetnek olyan lokális pontok, területek, ahol a helyi földtani 
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(törésvonal, uránérc kibúvás) talajtani (az átlagosnál nagyobb 226Ra tartalom, tartós vízzel 

való telítettség) viszonyok emelkedett talajgáz radonkoncentrációt eredményeznek.  Ezért 

érdemes a beltéri radonkoncentráció felmérése.   

 
61. ábra  A kicsi (GRP<10), közepes (10<GRP<35) és nagy (GRP>35) GRP kategóriájú 

területeken (x tengely) található mérési pontok GRP értékeinek hányada.   

 

A TIN alapú szintvonalas GRP térképet (57. ábra) összehasonlítva a geológia alapú 

GRP térképpel (58. ábra) olyan területekre jelez nagy geogén radonpotenciált ahová az 

nem, azaz pl.a Pilis és Budai-hegység triász karbonátjain (mészkő és dolomit).  Ennek az 

az oka hogy a TIN alapú szintvonalas térkép nem veszi figyelembe a földtani formációkat 

és kisebb területekre más módszerrel végez átlagolást, mint a geológia alapú GRP térkép.  

Ennek ellenére a fő mintázat ugyanaz: kicsi GRP értékek jellemzik a sík területeket és 

nagy GRP értékek a hegyvidéket.   

A 41 földtani formációra meghatározott GRP érték megfonotásokkal kiterjesztjető 

országos (sőt régiós) szintre is, azonban az értékek bizonytalansága növekedene, hiszen 

ez extrapoláció lenne a vizsgált területen alkalmazott interpolációs eljárással szemben 

(Szabó et al., 2014).  Magyarország nagy részét (~75%) negyedidőszaki üledékek 

borítják, amelyeknek kicsi és közepes a geogén radonpotenciálja, nagy geogén 

radonpotenciálú területek tehát csak lokálisan fordulhatnak elő proluviális és deluviális 

üledékeken, amelyek a hegységek közvetlen környezetében, a hegyoldalakon, az erózió 

után elsőként lerakódtak.  Ezenkívül irodalmi adatok alapján (Kemski et al., 2001, Spaits, 

2007) nagy geogén radonpotenciál valószínűsíthető a gránitos és gneiszes területekre, 
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amelyek az ország kisebb, mint 5%-át teszik ki (Soproni hegység, Velencei-hegység és a 

Mecsek keleti része).  Továbbá nagy geogén radonpotenciálúnak valószínűsíthető a 

Mecsek nyugati része, ahol a permi homokkőben a korábban művelt urántelepek vannak.  

Ezt támasztja alá Nagy et al. (2012) tanulmánya, amely szerint maximális 5,8 k Bq m-3 és 

éves átlagos 1480 Bq m-3 beltéri radonkoncentrációt mért egy kővágószőlősi, egykori 

urán bányavágat felett elhelyezkedő ház pincéjében.  Továbbá az MTA Csillagászati és 

Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézete mérései ~600 kBq m-3-es 

radonkoncentrációt mutattak ki a Soproni-hegység gneisz kőzetében korábban 

szeizmológiai mérések kivitelezésére tervezett vágatban (Mentes Gyula szíves szóbeli 

közlése, 2012) (Szabó et al., 2014).  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

8.1. Talajgáz radonkoncentráció időbeli változása egy nagy gázpermeabilitású 

negyedidőszaki homokos, kavicsos talajban  

A hosszú távú, nagy felbontású talajgáz radonkoncentráció monitorozás során a 

negyedidőszaki, késő pleisztocén, folyóvíz üledék V. teraszán kialakult homokos, 

kavicsos talajban szezonális és napszakos változást mutattam ki a talajgáz 

radonkoncentráció értékében.  A szezonális változás (éves periodicitás) mértéke a mérési 

ponton 2,4-szeres; itt a talajgáz radonkoncentráció értékek télen nagyobb, nyáron kisebb 

értéket mutatnak.  A napszakos változás mértéke a szezonális változásnál kisebb: 

átlagosan 14,5%-kal mértem nagyobb értékeket éjjel, mint nappal.  Az éves adatsorra 

heteroszkedaszticitás (szórás időbeli változása) jellemző, ami a nyári változékonyabb a 

talajgáz radonkoncentrációban nyilvánul meg a téli mérési értékekhez képest (Szabó et 

al., 2013a).   

Amennyiben egy mérés alapján történik a GRP érték meghatározása, a szezonalitás 

következtében 36%-kal eltérő GRP értéket is kaphatunk hasonlóan nagy 

gázpermeabilitású (1,8-11 m2) talajok esetében.  A szezonalitás a GRP kategóriahatárok 

környezetében megváltoztathatja a GRP értékét egy kategóriával, de az nem fordulhat 

elő, hogy kicsi helyett nagy (és fordítva) kategóriát kapunk (Szabó et al., 2013a).   

A talajgáz radonkoncentráció időbeli változásának a vizsgált meteorológiai és 

talajfizikai paraméterekkel való lineáris kapcsolat vizsgálata kimutatta, hogy éves szinten 

leginkább a léghőmérséklettel és talajhőmérséklettel illetve a talaj nedvességtartalommal 

korrelál: minél nagyobb a léghőmérséklet és talajhőmérséklet, annál kisebb a talajgáz 

radonkoncentráció értéke és minél nagyobb a talaj nedvességtartalom, annál nagyobb a 

talajgáz radonkoncentráció értéke.  A fentiek mellett rövidebb, egy hetes mérési 

intervallumban, a talajgáz radonkoncentráció a légnyomással fordított arányban korrelál.  

Ugyanakkor ellentétes folyamat volt megfigyelhető azon a 4 napon, amikor a talajgáz 

radonkoncentráció nem a megszokott napi periodicitást követte, hanem a nappal mért 

értékek meghaladták az éjjeli adatokat.  Ekkor az abszolút légnyomás értéke minden 

esetben jóval 1018 hPa alá esett, ami a ciklonok belsejére jellemző tulajdonság, ami a 

talajgáz radonkoncentráció nővekedését eredményezte.  A lineáris korreláció rövid 

időszakokra történő fennállása mutatja, hogy a talajgáz radonkoncentráció és a 



 110 

meteorológiai paraméterek sokféle, részben leírható összefüggése jelentkezett (Szabó et 

al., 2013a).   

8.2. A vizsgált terület geogén radonpotenciál (GRP) térképe  

A vizsgált területen a mért talajgáz radonkoncentráció és a számolt GRP értékek 

térbeli eloszlása hasonló mintázatot mutat.  Mindkét változót a vizsgált terület nyugati és 

északi hegyvidéki részét felépítő triász karbonátos, harmadidőszaki vulkani és agyagos, 

homokköves területeken nagyobb értékek jellemzik, mint a keleti és déli sík területeken, 

ahol negyedidőszaki üledékek uralkodnak.  A különbség oka a földtani formációk eltérő 

urán- és rádium-tartalma, a karbonátos terület repedezettsége, hidrogeológiai viszonyai 

(feláramlási terület), a vizsgál területen csak itt előforduló folyóvízi üledék formáció 

jelenléte, ezenkívül valószínűleg, a csak hegyvidéki területen előforduló törésvonalak 

jelenléte.  A talaj gázpermeabilitás értékek nem mutatnak összefüggést a vizsgált terület 

morfológiai és földtani viszonyaival.  A mért értékek empírikus félvariogramjai alapján a 

mintavételezés (3,2 km-es átlagos mintavételi távolság) elegendő volt a talajgáz 

radonkoncentráció, a talaj gázpermeabilitás és a GRP térbeli struktúrájának a feltárására 

(Szabó et al., 2014).   

A statisztikailag elegendő mérési adattal rendelkező negyedidőszaki üledékek közül 

a síksági területeket borító üledékeket (futóhomok, fluvioeolikus homok, folyóvízi 

homok és lösz) a talajgáz radonkoncentráció átlagos értéke és a talaj gázpermeabilitása 

közötti negatív lineáris kapcsolat jellemzi, azaz minél nagyobb a talaj gázpermeabilitása, 

annál kisebb ezekben a negyedidőszaki üledékeken kifejlődött talajokban a talajgáz 

radonkoncentráció.  Ez annak tulajdonítható, hogy nagyobb gázpermeabilitás esetében a 

talajlevegő erősebb kapcsolatban áll az atmoszférával, mint kisebb tgázpermeabilitás 

esetében, ezért a radon könnyebben exhalálódik a felszín felé és a radon telítődési 

mélysége 1 m-nél mélyebbre kerül.  Ugyanakkor ez a folyamat a vizsgált terület 

hegyvidéki völgyeiben – a mai és egykori folyómedrek mentén – található folyóvízi 

üledéken kifejlődött talajban nem így működik.  E képződmény az átlagosan közepes 

gázpermeabilitása ellenére is a többi negyedidőszaki üledékhez képest a legnagyobb 

talajgáz radonkoncentrációval rendelkezik.  Ez alapján levonható az a következtetés, 

hogy az üledékképződés első szakaszában, az erózió során képződött, hegységekből 
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erodálódott üledéknek nagyobb a rádium-tartalma, mint a messzire szállítódott, sík 

területeket borító üledékeknek.  Ezért geogén radontérképezés szempontjából a lösz, 

folyóvízi homok, fluvioeolikus homok és futóhomok hasonlóan viselkedik és kicsi GRP-

vel jellemezhető, míg a folyóvízi üledék közepes GRP-vel (Szabó et al., 2014).  

A vizsgált területre kétféle módszerrel szerkesztett geogén radonpotenciál (GRP) 

térkép készült: 1) háromszögelésű, szabálytalan hálózatú, lineáris (TIN – Triangular 

Irregular Network) interpolációra alapuló szintvonalas térkép és 2) európai geogén 

radontérképezési módszert alkalmazó, a földtani formációkhoz rendelt átlagos GRP 

értékeket megjelenítő térkép.  Mindkét térkép hasonló mintázatot mutat: kicsi (GRP<10) 

és közepes GRP (10<GRP<35) jellemzi a vizsgált terület nagy részét.  Nagy GRP értékek 

(GRP>35) csak lokálisan találhatók.  Nagy geogén radonpotenciállal jellemezhető a 

negyedidőszaki folyóvízi proluviális üledék és a deluviális agyag, homok földtani 

formációk, amelyek esetében részletes beltéri radonkoncentráció felmérés szükséges.  

Viszont ezeknek a nagy GRP ertekeknek – a kis mérés szám (1-1 db) miatt – nagy a 

bizonytalansága (Szabó et al., 2014).   

Az európai geogén radontérképezési módszerrel készített geogén radonpotenciál 

térkép kiterjeszthető az országra (sőt a régióra) a földtani formációk alapján.  Azonban az 

extrapoláció miatt az így készült térképnek kisebb a megbízhatósága, mint a vizsgált 

területre készített térképnek, de mégis jó predikció.  Az ország területének ~75%-át 

negyedidőszaki üledékek borítják, amelyre kicsi (GRP<10) vagy közepes GRP 

(10<GRP<35) jósolható.  Nagy geogén radonpotenciálú területek (GRP>35) a kutatás 

alapján csak azon proluviális és deluviális üledékek esetében valószínűsíthető, amelyek a 

hegyek közvetlen környezetében, a hegyoldalakon találhatók és a felszíni kőzetek fizikai 

mállását követően elsőként rakódtak le.  Ezenkívül irodalmi adatok alapján nagy geogén 

radonpotenciál (GRP>35) várható a gránitos és gneiszes területeken, amelyek az ország 

kisebb mint 5%-át teszik ki.  Ide tartozik a Mecsek nyugati részén kibukkanó permi 

homokkövő terület, amelyben a kitermelt urántelepek kialakultak (Szabó et al., 2014).   
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TÉZISEK 

1. Elkészítettem Magyarországon az első geogén radonpotenciál térképet, amely 

Pest megye nagy részét és Nógrád megye nyugati felét fedi le.  Megállapítottam, hogy ezt 

a területet kicsi (GRP<10) és közepes (10<GRP<35) geogén radonpotenciál jellemzi.  

Nagy geogén radonpotenciálú (GRP>35) terület csak lokálisan, a proluviális és deluviális 

üledékekkel fedett területeken található és az ország lakosságának kb. 0,5%-át, mintegy 

15000 embert érinthet (Szabó et al., 2014).   

2. Megállapítottam, hogy a talajgáz radonkoncentráció és a geogén radonpotenciál 

(GRP) értékek a vizsgált terület nyugati és északi részén található hegyvidéki (triász 

karbonátos, harmadidőszaki vulkáni és harmadidőszaki agyagos, homokköves kőzetek) 

területeken nagyobb értékeket vesznek fel, mint a keleti és déli síkvidéki területeken, ahol 

negyedidőszaki üledékek találhatók.  A talajgáz radonkoncentráció és a GRP adatok felső 

kvartilise jól követi a hegyvidéki területek körvonalát (Szabó et al., 2014).   

3. Kimutattam, hogy a lösz (GRP = 12,4), a fluvioeolikus homok (GRP = 7,4), a 

folyóvízi homok (GRP = 5,1) és a futóhomok (GRP = 4,8) formációk hasonlóan kicsi 

(GRP<10) geogén radonpotenciállal jellemezhetők, míg a folyóvízi üledék formáció 

(GRP = 20,7) közepes GRP-vel.  Ezek alapján javaslom a fenti négy földtani egység 

összevonását a geológia alapú radonpotenciál térképeken (Szabó et al., 2014).   

4. Megállapítottam, hogy a tanulmányozott területre jellemző negyedidőszaki 

üledék formációk közül a lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus homok, folyóvízi üledék 

és futóhomok radon szempontjából nem teljesen homogének.  Közülük a legnagyobb 

talajgáz radonkoncentrációval és geogén radonpotenciállal a folyóvízi üledék 

jellemezhető.  Ez a földtani formáció a vizsgált terület nyugati és északi hegyvidék 

völgyeiben fordul elő, ahol hozzájárul e terület nagyobb radonpotenciáljához (Szabó et 

al., 2014). 

5. Kimutattam, hogy a vizsgált negyedidőszaki üledékekben – a folyóvízi üledék 

kivételével – a talajgáz radon-aktivitáskoncentráció fordított irányú összefüggést mutat a 

talaj gázpermeabilitással.  Minél nagyobb a talaj gázpermeabilitása annál kisebb talajgáz 

radonkoncentráció mérhető benne.  Ellenben a folyóvízi üledéket a legnagyobb talajgáz 

radon-aktivitáskoncentráció jellemzi a negyedidőszaki üledékek között annak ellenére, 
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hogy közepes gázpermeabilitású talajok találhatók rajta.  Ennek oka lehet, hogy az 

üledékképződés első szakaszában, az erózió során képződött, hegységekből erodálódott 

folyóvízi folyóvízi üledéknek nagyobb a rádium-tartalma, mint a messzire szállítódott, 

sík területeket borító üledékeknek (futóhomok, fluvioeolikus homok, folyóvízi homok és 

lösz) (Szabó et al., 2014).   

6. Megállapítottam variogram analízissel, hogy az alkalmazott mintavételezés – 3,2 

km-es átlagos mintavételi távolság – elegendő a talajgáz radonkoncentráció, a talaj 

gázpermeabilitás és a GRP térbeli struktúrájának feltárására (Szabó et al., 2014). 

7. Megállapítottam, hogy a 80 cm-es mélységben mért talajgáz radon-

aktivitáskoncentrációnak időbeli, napszakos és évszakos változása van egy 

negyedidőszaki (késő-pleisztocén) folyóvízi üledék V. teraszon kialakult homokos 

kavicsos talajban.  A radon-aktivitáskoncentráció értékek a vizsgált időszakban 2,4-szer 

nagyobbak télen (októbertől márciusig), mint nyáron (májustól júliusig).  A napszakos 

változás mértéke elhanyagolható az évszakos változáshoz képest.  Az éjszakai 

napszakban télen 3,8%-kal, nyáron 14,5%-kal nagyobbak a talajgáz radonkoncentráció 

értékek, mint nappal (Szabó et al., 2013a).  

8. Kimutattam, hogy éves időintervallumban egyes környezeti paraméterek – 

léghőmérséklet, talajhőmérséklet és talaj nedvességtartalom – jelentős hatást gyakorolnak 

a talajgáz radon-aktivitáskoncentráció értékére.  A hőmérséklettel fordított, míg a talaj 

nedvességtartalommal egyirányú változást mutatnak a radon-aktivitáskoncentráció 

értékek, mivel a nedvességtartalom növekedésével erősödő a radon emanáció (Szabó et 

al., 2013a).  

9. Kimutattam, hogy a hosszú távú mérési ponton a talajgáz radon-

aktivitáskoncentráció évszakos változása 36%-os különbséget okoz a geogén 

radonpotenciál (GRP) értékében, attól függően, hogy melyik évszakban mért értékekből 

számítjuk.  Ezen a mérési ponton téli (GRP = 9) és a nyári (GRP = 4,2) átlagok alapján is 

a helyszín a kicsi GRP kategóriába (GRP<10) esik.  A hasonlóan nagy időfüggés azonban 

a kategóriahatárok környezetében eltolhatja a GRP értékét egy kategóriával, azonban 

méréseim alapján az kizárható, hogy a mérés idejének eseti megválasztása lehetővé tegye, 

hogy értéke a kicsi és nagy GRP kategóriák között mozogjon (Szabó et al., 2013a).   
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ENGLISH SUMMARY 

The adverse health effects of radon are well documented (e.g. WHO, 2009).  

Regulation and mitigation is therefore envisaged which among other measures requires 

knowing the geographical extent of the hazard related to radon.  The radon risk is often 

defined as the probability that indoor radon exceeds a risk; the geogenic source of the 

hazard (or potential risk) at a location or over an area is described by its radon potential.  

Knowledge on the radon potential of an area can support decisions on whether further 

local measurements are necessary in the areas of planned development.  The geogenic 

radon potential (GRP) shows the potential of the source of indoor radon ’what the Earth 

delivers’ because generally the subsurface (soil gas radon concentration) is the main 

source for indoor radon concentration (UNSCEAR, 2000, De Cort, 2010). 

Main result of the study is that a detailed geogenic radon potential (GRP) mapping 

based on field soil gas radon and soil gas permeability measurements was carried out. A 

conventional continuous variable approach was used for GRP determination and to test 

its applicability to the selected area of Hungary.  Exploratory data analysis revealed that 

higher soil gas radon activity concentration and GRP characterizes the mountains and 

hills than the plains.  The highest values were found in the proluvial deluvial sediments, 

rock debris on the downhill slopes eroded from hills.  Among the Quaternary sediments, 

which characterize the study area, the fluvial sediment has the highest values, which are 

also located in the hilly areas.  The lowest values were found in the plain areas covered 

by drift sand, fluvioeolic sand, fluvial sand and loess.  As a conclusion, radon is related to 

the sediment cycle in the study area.   

A geogenic radon risk map was created, which assists human health risk assessment 

and risk reduction since it indicates the potential of the source of indoor radon.  The map 

shows that low and medium geogenic radon potential characterizes the study area in 

central Hungary.  High risk occurs only locally and affectc the 0,5% (15,000 people) of 

the population living int he study area.  In these high GRP areas detailed indoor radon 

activity concentration measurement are required.  The results reveal that Quaternary 

sediments are inhomogeneous from a radon point of view, fluvial sediment has medium 

GRP, whereas the other rock formations such as drift sand, fluioeolic sand, fluvial sand 
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and loess, found in the study area, have low GRP.  These latter ones can contract during 

geogenic radon mapping researches.  

Second main result of the study is that the soil gas radon activity concentration has 

seasonal and daily periodical variation in a in a highly permeable sandy-gravelly soil with 

definite seasons without obvious long transitional periods.  The winter (from October 

2010 to April 2011) is characterized by 2.5 times higher average soil gas radon activity 

concentration (median is 7.0 kBq m-3) than the summer (August, September 2010 and 

May, June, July 2011) (median is 2.8 kBq m-3).  Daily periodicity, which is much less 

than the seasonal one, controls the soil gas radon activity concentration mainly in the 

summer season.  As a conclusion, seasonal variation of soil as radon activity 

concentration can affect the GRP value and can cause maximum 36% difference 

considering a winter or a summer measurement value.   
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

Ezúton szeretném kifejezni hálámat elsősorban témavezetőmnek Szabó Csabának a 

doktori munkám során nyújtott szakmai támogatásáért és a disszertáció elkészítéséhez nyújtott 

nélkülözhetetlen segítségéért.  Hálás köszönettel tartozom Horváth Ákosnak szakmai és emberi 
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Köszönetemet fejezem ki Nagy Józsefnek és Nagy Zoltánnak (OMSZ MGYFO), akik lehetővé 

tették számomra az egy éven keresztül tartó talajgáz radon-aktivitáskoncentráció méréseket és a 
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Cosmának (BBTE) és Kocsy Gábornak (OSSKI), hogy lehetővé tették a detektor 

összeméréseket.  Pásztor Lászlónak, Bakacsi Zsófiának és Szabó Józsefnek (MTA ATK 

TAKI), hogy bármikor fordulhattam hozzájuk talajtani kérdéseimmel, mindig rendelkezésemre 

álltak.  Nagy Hédinek, Szabó Zsuzsinak, Homonnai Ferinek és Völgyesi Petinek a terepi 

mérések során nyújtott segítségükért és a felmerülő kérdések megoldására tett szakmai 

beszélgetésekért.  Köszönettel tartozom Jordán Győzőnek a statisztikai és térbeli elemzések 

során nyújtott segítségéért.  Hálás köszönetemet fejezem ki házi védés előtti bírálóimnak, 

Várhegyi Andrásnak (Mecsek-Öko Zrt.) és Kovács Józsefnek (ELTE), akik időt és fáradtságot 

nem kímélve részletesen átolvasták és javították dolgozatomat, javaslataikkal segítették egy minél 

jobb disszertáció elkészültét.  Köszönöm az ELTE TTK Környezettudományi Doktori 

Iskolának, hogy biztosították részvételemet számtalan hazai és nemzetközi konferencián, és 

lehetővé tette doktori munkám elvégzését.  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 
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támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt 

által nyújtott személyi támogatással valósult meg.  A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
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2. melléklet 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által biztosított talajhőmérséklet, 

léghőmérséklet, levegő páratartalom és talajnedvesség adatokat összesítő ábra.   
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3. melléklet 

A RAD7 műszerrel mért talajgáz radonkoncentráció értékek megbízhatóságának 

tesztelésére végzett összehasonlító mérések  

2010. november 8-án a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 

Környezettudomány és Környezetmérnöki Tanszék által alkalmazott LUK3C 

szcintillációs detektorral végeztem összehasonlító terepi talajgáz radonkoncentráció 

mérést három helyszínen.  A LUK3C nem tartalmaz pumpát, így a detektor térfogatába a 

talajszondából kiszívott talajlevegőt egy 170 ml-es fecskendővel jutattjuk.  Az első 

mérési helyszín a Zsámbéki-medence egy negyedidőszaki folyóvízi üledéken kialakult 

réti talaja, ahol korábbi mérésem alapján a vizsgált terület átlagos talajgáz 

radonkoncentráció értékeinél nagyobb értéket mértem (Zsámbék1).  A második helyszín 

Tökön egy negyedidőszaki késő-pleisztocén löszön volt (Tök1).  A harmadik helyszín 

Budapest belterületén található, egy negyedidőszaki pleisztocén-holocén flivuoeolikus 

homokon (Budapest1).  Ez utóbbi alkalommal a RAD7-hez tartozó páralekötő egységek 

közül a nagyobb méretűt használtuk (528 cm3) (melléklet 1. ábra).  A mérések minden 

helyszínen ugyanabban a szondában zajlottak.  A Zsámbék11 és Zsámbék12, valamint a 

Tök11 és Tök12 méréspárok között legalább negyed óra eltelt és detektortisztítást is 

végeztünk, amely a detektor térfogatban maradt leányelemek kiürítésére szolgál.  Az 

eredményeket a melléklet 2-3. ábrái mutatják.  A RAD7 detektor minden esetben kisebb 

értékeket mért, mint a LUK3C.  A Zsámbék 1 pont esetében átlagosan a LUK3C 

értékeinek 43%-kát, a Tök1 pont esetében átlagosan 59%-kát, Budapest1 pont esetében 

74%-kát.   
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1. ábra  A RAD7 radondetektorhoz csatlakoztatható nagy páralekötő egység (528 cm3).   

 

2. ábra  Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) által alkalmazott LUK3C szcintillációs 

detektor és a vizsgalati területen alkalmazott RAD7 detektor összemérése során kapott 

eredmények a Zsámbék1 mérési pontban.  Az adatpontok mellett látható számok jelölik, 

hogy melyik detektorral történt először mérés a szondában.   
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3. ábra  A BBTE által alkalmazott LUK3C szcintillációs detektor és a vizsgált területen 

alkalmazott RAD7 detektor összemérése során kapott eredmények Tök1 és Budapest1 

mérési pontokban.  Az adatpontok mellett látható számok jelölik, hogy melyik detektorral 

történt először mérés a szondában.   

 

2010. november 12-én megismételtem a BBTE által alkalmazott LUK3C 

szcintillációs detektorral való összehasonlító terepi talajgáz radonkoncentráció mérést az 

ELTE TTK C épület és a Rákóczi híd közötti zöld területen.  Két ponton mértünk (LM1 

és LM2) ugyanabban a mélységben (60 cm), amelyek egymástól 2 méterre helyezkedtek 

el.  A mérési pontok negyedidőszaki újholocén folyóvízi üledéken találhatók, amit a 

második világháborúban megsemmisült budapesti épületek törmelékeit is betakaró 

mesterséges talajtakaró fed.  Ebben a környezetben a terület átlagos talajgáz 

radonkoncentrációjához képest nagyobb értéket mértem, amihez a kis páralekötő 

egységet (129 cm3) használtam (14. ábra) kivétel az LM11 mérést, amikor a nagyot 

alkalmaztam.  Minden esetben a kutatashoz hasznalt RAD7-tel mértem először.  A 

melléklet 4. ábrája egyértelműen rávilágít arra, hogy a kis páralekötő használata hibán 

belül mérése adatokat eredményez, az LM23 mérés kivételével, , ahol az átlaghoz képest 

17%-os különbséggel mértek a detektorok.  Összességében megállapítható, hogy a 

’GRAB’ terepi mérések esetében a kis páralekötőt célszerű alkalmazni.  Ezenkívül az 

egymástól 2 méterre, azonos mélységben levő szondákban 20%-on belüli talajgáz 

radonkoncentráció értéket mértük.  LM1 pont esetében a RAD7 (28,31,4 kBq m-3) (a 

nagy páralekötővel történő mérés eredményét negligálva) hibán belül ugyanannyit mért, 
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mint a LUK3C (30,21,5 kBq m-3).  LM2 pont esetében a RAD7 átlagosan 38,01,8 kBq 

m-3-t, a LUK3C átlagosan 33,01,4 kBq m-3-t mért, tehát a RAD7 15%-kal nagyobb 

értékeket produkál, mint a LUK3C, miközben a mérési bizonytalanság 7%.   

 

4. ábra  A BBTE által alkalmazott LUK3C szcintillációs detektor és a vizsgált területen 

alkalmazott RAD7 detektor második összemérése során kapott eredmények az LM1 és 

LM2 mérési pontokban (ELTE TTK C épület és a Rákóczi híd között).  A mérési pontok 

nevei végén látható számok (LM1x, x = 1, 2, 3) az egymás után megismételt méréseket 

jelölik. 

 

2010. november 30-án az OSSKI által alkalmazott RAD7 detektorral végeztem 

összehasonlító terepi talajgáz radonkoncentráció mérést két egymáshoz közel eső ponton 

(ELTE1 és ELTE2), az ELTE TTK C épület közvetlen közelében.  Ez esetben egy-egy 

ponton kétféle szondát akalmaztunk, egy RAD7-hez gyártott és egy AlphaGuard-hoz 

alkalmazott szondát, amelyeket egymástól 1 méterre helyeztünk el és mindkét szondában 

mértünk mindkét detektorral.  A melléklet 5. ábrája mutatja az eredményeket.  Az ELTE1 

mérés esetében nagy páralekötőt használtunk az OSSKI-s detektorral, a többi esetben kis 

páralekötőt.  Ismét látszik a kis és nagy páralekötő okozta különbség.  Ezenkívül a 

detektorok egy esetben hibán belül ugyanazt mérték, két esetben pedig az átlaghoz képest 

10%-os különbséggel, miközben a mérési bizonytalanság 8,5%.  Az ELTE2 ponton 

végzett mérésekből látszik, hogy mindkét féle szondával kb. azonos eredményt kaptunk, 

tehát mindegy melyiket használjuk.  Itt nem mértünk ugyanannyit az egymástól két 

5

15

25

35

45

LM11 LM12 LM21 LM22 LM23

mérés neve

ta
la

jg
á
z
 r

a
d

o
n

k
o

n
c
e
n

tr
á
c
ió

 (
k
B

q
 m

-3
)

RAD7

LUK3C



 135 

méterre lévő szondákban, de az ELTE 1 ponton egymástól 1 méterre lévő szondák 40 cm-

re, míg az ELTE2 ponton az egymástól 1 méterre lévő szondák 60 cm-re voltak leütve. 

 

5. ábra  Az OSSKI által alkalmazott RAD7 és az általam alkalmazott RAD7 detektor 

összemérése során kapott eredmények az ELTE1 és ELTE2 mérési pontokban (ELTE 

TTK C épület közvetlen közelében).  A mérési pontok nevei végén látható RAD7 és AG 

azt jelölik, hogy a RAD7-hez vagy az AlphaGuard-hoz tartozó szondát használtuk a 

mérés során.   

 

2011. augusztus 17-18-ig és 24-én a hosszúttávú monitorozás során alkalmazott 

SNIFF protokoll tesztelésére a BBTE LUK3C detektorával ellenörző mérést végeztünk a 

hosszú távú talajgáz radonkoncentráció monitorozási helyszínen.  A hosszú távú kb. 

egyhetes mérések során azért, hogy sokáig biztosítani lehessen az alacsony páratartalmat 

minden alkalommal a nagy párlekötő egységet alkalmaztam.  Az összemérést úgy 

terveztük, hogy az éppen zajló egy hetes mérés során, a mérési pontban (A pont, amely 

megegyezik a hosszú távú monitorozás mérésipontjával, 17. ábra) mérünk néhányszor 

LUK3C detektorral a mérés közben, illetve tőle 3 méterre, ugyanabba a mélységbe (80 

cm) leütött másik szondában (B pont) párhuzamosan.  A RAD7 detektorral végzett saját 

mérés közben úgy mértünk LUK3C detektorral, hogy a 15 perces ciklus végén leállítottuk 

a detektort és kiszívtunk 170 ml-levegőt, majd 15 perc elteltével újraindítottuk a RAD7-

et, így csak egy mérési adat maradt ki az idősorból, amit később, az 5.5.2. Hosszú távú 

monitorozás adatbázis létrehozása fejezetben leírt módon pótoltam.  A párhuzamos mérés 

során az A pontban zajló RAD7-es mérés 15 perces ciklusának közepén vettünk mintát a 
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B pontból és mértük LUK3C detektorral.  2011. augusztus 24-én ellenőrzésképpen 

szintén végeztünk LUK3C detektorral mérést az A pontban az imént leírt módon.  A 

melléklet 6. ábrája mutatja a párhuzamosan végzett mérés eredményét.  Látható, hogy a 

két detektor 3 méteres távolságban is gyakorlatilag hibán belül ugyanannyit mér.  RAD7 

4.3 kBq m-3  0.5 kBq m-3, LUK3C 3.9 kBq m-3  0.3 kBq m-3 még másnap 

koradélután is (utolsó 3 mérési pont).  A melléklet 7. ábrája mutatja az A pontban 

felváltva a két detektorral mért eredményeket.  A detektorok nem mérnek hibán belül 

ugyanannyit.  Az első méréskor a RAD7 5.2 kBq m-30.5 kBq m-3, a LUK3C 4.2 kBq m-

30.4 kBq m-3 mért, tehát 23%-kal nagyobb értéket mért a RAD7 mint a LUK3C, 

miközben a mérési bizonytalanság 22%.  A második méréskor a RAD7 átlagosan 3.2 kBq 

m-30.1 kBq m-3-t, a LUK3C átlagosan 5.0 kBq m-30.5 kBq m-3-t mért, tehát a RAD7 

35%-kal kisebb értéket mért mint a LUK3C, miközben a mérési bizonytalanság 16%.  A 

harmadik méréskor a RAD7 átlagosan 2.8 kBq m-31 kBq m-3-t, a LUK3C átlagosan 4.5 

kBq m-30.3 kBq m-3-t mért, tehát a RAD7 38%-kal kisebb értéket mért, mint a LUK3C, 

miközben a mérési bizonytalanság 27%.  Az utolsó mérési pont estében, amelyet 

augusztus 24-én végeztünk, amikor a RAD7 már több napja folyamatosan mérte a 

talajgáz radonkoncentrációt SNIFF módban, hibán belül ugyanannyi koncentrációt mért a 

LUK3C detektor is.   

 

6. ábra  A hosszú távú monitorozás során alkalmazott ’SNIFF’ protokoll tesztelésére 

végzett összehasonlító mérés eredménye az A (RAD7) és B (LUK3C) pontokban (17. 

ábra) 
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7. ábra  A hosszú távú monitorozás során alkalmazott SNIFF protokoll tesztelésére 

végzett összehasonlító mérés eredménye az A pontban (17. ábra). 

 

2011. augusztus 8-án az MTA KFKI AEKI Környezetvédelmi Szolgálat által 

végzett beltéri radonkoncentráció összemérés eredményét a melléklet 8. ábráján8. ábra 

láthatjuk.  A detektorok 20%-on belül ugyanazt mérik.   

 

8. ábra  Az MTA KFKI AEKI Környezetvédelmi Szolgálat által végzett beltéri 

radonkoncentráció összemérés eredménye (Szerző: Zagyvai Márton).   
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4. melléklet 

A Touch Screen Weather Station PCE-FWS 20 típusú meteorológiai állomás 

megbízhatóságának tesztelése az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott adatok 

felhasználásával.   

 

A hosszú távú monitorozás során januárban, áprilisban és júliusban regisztrált 

meteorológiai paraméterek (léghőmérséklet, levegő páratartalom, abszolút légnyomás, 

szélsebesség) és az OMSZ által mért paraméterek időben való lefutását és a köztük lévő 

lineáris regresszió analízis eredményét mutatja a melléklet 1-3. ábrája.  A lineáris 

regresszió vizsgálat során kapott Pearson féle korerlációs együtthatókat az összes esetre 

mutatja a 1. táblázat.  A paraméterek között erős korreláció áll fenn.  A regressziós 

egyenestől kétszeres szóráson kívül eső pontok, a téli és tavaszi mérésekkor a 

hőmérséklet esetében minden hónapban egymás után következtek, általában ugyanakkor, 

délelőtt és kora délután között, amikor a legmelegebb időszak van.  Ekkor a 

meteorológiai állomás 1-2%-kal fölé mért az OMSZ adatoknak.  Ugyanekkor a 

páratartalom értékeket 2-3%-kal alámérte.  A nyáron mért értékek esetében viszont 

ugyanez a reggeli órákban történt, amikor a hőmérsékletnövekedés kezdődik, amelyre a 

meteorológiai állomás gyorsabban reagált, mint az OMSZ által mért értékek és nagyobb 

maximális értékeket rögzített, 3.3°C-kal melegebbet, mint az OMSZ.  Az abszolút 

légnyomás értékek esetében viszont a meteorológiai állomás abszolút értékben átlagosan 

januárban 23 hPa-lal, júliusban 22,1 hPa-lal, áprilisban 22,7 hPa-lal szisztematikusan 

alámért az OMSZ adatoknak.  Az átlagos eltéréssel korrigált abszolút légnyomás adatokat 

is láthatjuk az ábrákon.  A szélsebesség értékek esetében kicsit kisebb korreláció áll fenn 

(melléklet 1. táblázat) és a meteorológiai állomás abszolút értékben nem ugyanazt méri 

mint az OMSZ adatok.  Minden esetben alá vagy fölémér.  Januárban 0,4 km h-1-val alá, 

1,3 km h-1-val fölé, áprilisban 1 km h-1-val alá, 2 km h-1-val fölé, júliusban 0,7 km h-1-val 

alá, 3,5 km h-1-val fölé mér az OMSZ adatoknak.  Az általam alkalmazott meteorológiai 

állomás csapadék adatok csak 12 nap esetében regisztrált és azokon a napokon egyáltalán 

nem amikor az OMSZ adatok igen (júliusban és januárban).   
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1. ábra  A hosszú távú monitorozás során 2011. januárban regisztrált meteorológiai 

paraméterek (léghőmérséklet (°C), levegő páratartalom (%), abszolút légnyomás (hPa), 

szélsebesség (km h-1)) és az OMSZ által mért ugyanezen paraméterek időben és a köztük 

lévő lineáris regresszió.   
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2. ábra  A hosszú távú monitorozás során 2011. áprilisban regisztrált meteorológiai 

paraméterek (léghőmérséklet (°C), levegő páratartalom (%), abszolút légnyomás (hPa), 

szélsebesség (km h-1)) és az OMSZ által mért ugyanezen paraméterek időben és a köztük 

lévő lineáris regresszió.   
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3. ábra  A hosszú távú monitorozás során 2011. júliusban regisztrált meteorológiai 

paraméterek (léghőmérséklet (°C), levegő páratartalom (%), abszolút légnyomás (hPa), 

szélsebesség (km h-1)) és az OMSZ által mért ugyanezen paraméterek időben és a köztük 

lévő lineáris regresszió.   
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2011. január Léghőmérséklet 
Levegő 

páratartalom 

Abszolút 

légnyomás 
Szélsebesség 

eredeti 0,996 0,972 0,999 0,86 

kétszeres szóráson 

kívüliek nélkül 
0,999 0,978 -  

2011. július     

eredeti 0,997 0,997 0,999 0,89 

kétszeres szóráson 

kívüliek nélkül 
0,997 0,998 0,999  

2011. április     

eredeti 0,996 0,997 0,998 0,80 

kétszeres szóráson 

kívüliek nélkül 
0,997 0,997 -  

1. táblázat  A hosszú távú monitorozás során regisztrált meteorológiai paraméterek és az 

OMSZ által mért paraméterek között végzett lineáris regresszió vizsgálat eredménye, a 

Pearson féle korrelációs együtthatók. 
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5. melléklet 

 

1. ábra  A hosszú távú monitorozás során (2010 augusztustól 2011 júliusig) mért talajgáz 

radonkoncentráció és levegő páratartalom értékek idősora.  
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2. ábra  A hosszú távú monitorozás során (2010 augusztustól 2011 júliusig) mért talajgáz 

radonkoncentráció és légnyomás értékek idősora.   
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3. ábra  A hosszú távú monitorozás során (2010 augusztustól 2011 júliusig) mért talajgáz 

radonkoncentráció és szélsebesség értékek idősora.   
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4. ábra  Az 2010. október heti talajgáz radonkoncentráció, és az OMSZ meteorológiai 

adatok idősorai.   
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6. melléklet 

A Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium (OMSZ 

MGYFO) műszerkertjében (17. ábra), negyedidőszaki, késő-pleisztocén, folyóvíz üledék 

V. teraszon kialakult nagy gázpermeabilitású homokos, kavicsos talajban végzett hosszú 

távú monitorozás heti adathalmazaira illesztett szinusz függvény (sárga vonal) és az 

illesztett periodicitás (P) (×1/15 perc egységekben) és amplitúdó (A) (kBq m-3 

egységekben) értékek.   
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