
 

 

A BUDAI TERMÁLKARSZT FLUIDUMAINAK VIZSGÁLATA A RÓZSADOMB 

ÉS A GELLÉRT-HEGY KÖRNYEZETÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

KARSZTFEJLŐDÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPÜKRE 

 

TÉZISFÜZET  

 

ERŐSS ANITA 

 

 

Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika Doktori Program,  

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Doktori iskola vezetője: Prof. Gábris Gyula 

Doktori program vezetője: Prof. Monostori Miklós 

 

Témavezető: Mádlné Dr. Szőnyi Judit, egyetemi docens 

 

Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, Földrajz- és Földtudományi Intézet 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 

2010 



1 

Bevezetés 

A karbonátos kőzetek kiemelten fontos termálvíz és szénhidrogén rezervoárok. Oldhatóságuknak 

köszönhetően a felszín alatti víz áramlása kiemelkedő szerepet játszik ezen rezervoárok 

kialakításában. A felszín alatti víz, mint földtani hatótényező szerepéből kiindulva, a 

karsztjelenségek (barlangok, források) a felszín alatti víz közvetlen megnyilvánulásának 

tekinthetők. 

A karsztrendszerek regionális léptékben fedetlen ill. csak részben fedett víztartóknak tekinthetők, 

azaz Tóth (1962, 1963) gravitációs vezérlésű áramlási rendszer koncepciója alkalmazható 

esetükben (Tóth, 2005; Goldscheider et al., 2010). A kontinentális karsztrendszerek két alapvető 

típusát, az epigén és a hipogén karsztokat, újabban szintén a felszín alatti áramlási rendszerek 

keretében különítik el (Klimchouk, 2007). Ez alapján az epigén karszt rendszerek lokális áramlási 

pályák mentén, vagy intermedier és regionális áramlási pályák beszivárgási zónáinál alakulnak ki. 

A hipogén karsztok intermedier és regionális áramlási rendszerek megcsapolódási zónáira 

jellemzőek. Az epigén rendszerek esetében a csapadékvízből és a talajból származó szén-dioxid 

oldó hatása a legfontosabb karsztosodási folyamat. Ezzel szemben a hipogén rendszerek 

kialakításában számos folyamat játszhat szerepet, hiszen a regionális megcsapolódási területekhez 

számos folyamat és jelenség köthető (Tóth, 1999). 

A hipogén karsztok, a karsztkutatás legújabb irányvonalának megfelelően (White, 2008), manapság 

az olajvállalatok és a tudományos érdeklődés középpontjában állnak. A Budai Termálkarszt egyike 

azon kevés analógiaként szolgáló területeknek, ahol a fluidumok és kőzetvázra gyakorolt hatásuk 

közvetlenül vizsgálhatók. 

A Budai Termálkarszt kiemelt karbonátos hegység és üledékes medence határán található, melynek 

köszönhetően különböző eredetű fluidumok regionális megcsapolódási területeként szolgál, és a 

megcsapolódási jelenségek széles spektrumával jellemezhető. A jelen dolgozat alapjául szolgáló, 

„virtuális forrás” koncepciónak (Tóth, 2009) megfelelően, a Budai Termálkarszt két 

megcsapolódási területe, a Rózsadomb és a Gellért-hegy esetében ezen megcsapolódási jelenségek 

(források, barlangok, ásványkiválások) vizsgálatával az ezeket létrehozó áramlási rendszerekre, az 

áramlási pálya mentén és közvetlenül a megcsapolódási zónában zajló folyamatokra próbáltam 

munkám során következtetni. A jelenleg ható folyamatok és termékeinek azonosítása a paleo-

rendszerekben felismert jelenségek megértéséhez is hozzájárul.  

A fent említett megfontolásoknak megfelelően célom: 
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 a Budai Termálkarszt, mint hipogén karszt, jelenleg aktív folyamatainak, úgy mint a 

barlangképződés és ásványkiválás, vizsgálata a megcsapolódó fluidumok és 

kísérőjelenségeik által, 

 a jelenleg aktív folyamatokra jellemző termékek azonosítása, melyek a paleo-rendszerek 

megértését szolgálják, 

 új megközelítés alkalmazása a Budai Termálkarszt fluidumainak vizsgálatára, úgy mint a 

radionuklidok természetes nyomjelzőként történő alkalmazása; többváltozós adatelemző 

módszerek használata az egyes fluidum csoportok elkülönítésére és jellemzésére; valamint 

mikrobiológiai vizsgálatok a mikrobák barlangképződésben és ásványkiválásban betöltött 

szerepének kiderítésére, 

 oldódási kísérlet kivitelezése az oldódás jelenleg aktív szerepének értékelése céljából, 

 új, koncepcionális modell felállítása a megcsapolódási zóna hipogén karsztos folyamataira 

és termékeire. 

Alkalmazott módszerek 

A Budai Termálkarszt két vizsgált megcsapolódási területe, a Rózsadomb és a Gellért-hegy, 

Budapest területén belül, városi környezetben helyezkedik el. Emiatt a természetes megcsapolódási 

jelenségek elfedettek, a természetes forrásokat is javarészt kutakkal helyettesítették, a természetes 

megcsapolódást a vízkitermelés befolyásolja. Engelen és Kloosterman (1996) hidrológiai rendszer 

elemzés koncepciójának megfelelően, a retrospektív kutatás keretén belül olyan adatok feldolgozása 

történt meg, amelyek még a rendszer mesterséges hatásoktól mentes állapotát tükrözik. 

A jelenlegi helyzet jellemzése céljából a fluidumok hidrogeokémiai vizsgálata keretén belül a vizek 

fő- és nyomelem valamint radionuklid tartalma került elemzésre. 

A főelemeket, a korábbi feldolgozások (Alföldi et al., 1968) gyakorlatának megfelelően először a 

vizek hőmérsékletével összevetve értékeltem. Mivel a mintázott objektumok egy része kút volt, 

melyek mélysége és szűrőzési tartománya különböző, a paraméterek szűrőközéphez viszonyított 

ábrázolásával azok mélységbeli eloszlásáról kaptam információt. A vízminták vízkémiai fáciesét 

Piper diagram segítségével jellemeztem. A vízkémiai eredmények hőmérséklet vagy mélység 

szerinti ábrázolása a rendszert két dimenzióban jellemzi. Többváltozós adatelemző módszerek 

segítségével az egyes vízminták összes vizsgált paraméterének együttes figyelembevételével 

ismerhetők fel hasonlóságok, különíthetők el csoportok. A klaszteranalízis eredményeként kapott 

csoportok meglétét diszkriminancia analízis segítségével validáltam. A kapott csoportokat 

leginkább meghatározó, azaz elkülönítő paraméterek azonosításához Wilks’ Lambda tesztet 

alkalmaztam. 
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A radionuklidokat, mint természetes nyomjelzőket a keveredő fluidumok jellemzésére használtam. 

Segítségükkel a keveredő fluidumok szélső tagjainak hőmérséklete, kémiai összetétele határozható 

meg. A klorid, mint konzervatív komponens alkalmazásával a mintázott objektumok keveredési 

aránya, majd PHREEQC hidrogeokémiai modellező program segítségével az azonosított keveredési 

szélső tagok összetételéből ezen objektumok összetétele volt meghatározható, és összehasonlítható 

a mért értékekkel. 

Néhány regionális kérdés tisztázásához a rendszer medencefelőli oldaláról különböző formációkba 

szűrőzött kutak adatait dolgoztam fel, valamint szulfátizotópos mérések történtek az irodalmi 

adatok kiegészítése érdekében. 

A megcsapolódási terület recens ásványkiválási folyamatainak jellemzésére a recens karbonát-

kiválások röntgendiffrakciós, a vas-oxihidroxidok teljes kémiai, röntgendiffrakciós, gamma és 

Mössbauer spektroszkópiás vizsgálata történt meg. A vizek telítettségi állapotát, a kiválást vagy 

oldódást meghatározó jellemző telítettségi indexet a kémiai elemzések és a modellezett keveredési 

szélső tagok alapján PHREEQC geokémiai modellező program segítségével számítottam. 

A megcsapolódási területen található vas-oxihidroxid biofilm bevonatokról közvetlenül 

fénymikroszkópos és a minta előkészítést követően pásztázó elektronmikroszkópos felvételek 

készültek. Energiadiszperzív feltéttel a bevonat egyes részeinek elemi összetételének meghatározása 

történt. A molekuláris biológiai diverzitáselemzés céljából létrehozott klónkönyvtárak klónjainak 

azonosítása a 16S rRNS gén szekvencia analízisére alapozva került elvégzésre. 

A barlangok jelenlegi oldódási folyamatainak tanulmányozása céljából egy egyszerű kísérletet 

terveztem. A Budai-hegységben található olyan kőzetekből, amelyek esetében barlangjáratok 

ismertek, valamint referenciaként márványból és szintén a Budai-hegységből származó kalcitból kb. 

2,5x5,0x0,5 cm-es kőzetszeletek készültek, melyek egyik legnagyobb felülete króm-oxiddal lett 

felpolírozva. Ezekről a felületekről a kísérlet megkezdése előtt pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételek készültek és rögzítettem a minták tömegét. Végül a mintákat drótra fűztem és a barlangot 

kitöltő vízbe helyeztem. Összesen hat mintasorozat készült, melyekből két sorozat a Gellért-hegy 

lábánál található Török-forrás barlangjába, négy sorozat pedig a Rózsadomb lábánál található 

Molnár János barlangban két különböző helyre lett kihelyezve. Minden kísérleti helyről az első 

mintasorozatot 40 nap után, a másodikat 4 hónap után vettem ki. Levegőn történő néhány napos 

szárítás után a mintákat újból lemértem, és felületüket ismét pásztázó elektronmikroszkóppal 

vizsgáltam. 
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Eredmények-Tézisek 

1. A karsztrendszereket a felszín alatti vízáramlások rendszerébe elhelyező osztályozás alapján 

(Tóth, 1963; Klimchouk, 2007; Goldscheider et al., 2010) a kiemelt karbonátos hegység és 

medence határán, a regionális megcsapolódási zónában elhelyezkedő Budai Termálkarszt a 

hipogén karsztok körébe sorolható. A rendszer fluidumainak szélső tagjai egyrészt meteorikus 

fluidumok, azaz „frissen” beszivárgó hideg karsztvizek, másrészt hidrotermális fluidumok, 

melyek eredetüket tekintve – Deming (2002) besorolását használva – „átalakult” vizek, 

számos fluidum komponensből tevődnek össze komplex kőzet-víz kölcsönhatásoknak 

köszönhetően. 

2. Engelen és Kloosterman (1996) hidrológiai rendszer elemzés koncepciójának megfelelően, a 

retrospektív kutatás keretén belül a Rózsadomb és a Gellért-hegy természetes megcsapolódási 

jellemzői kerültek megállapításra. Mindkét vizsgált területre a szerkezetileg meghatározott 

megcsapolódás jellemző. Ennek megfelelően a Rózsadomb területén a langyos (21-29°) és a 

forróvizű (50-65°C) források területileg elkülönülten jutottak a felszínre, melyek kémiai 

összetétele is különbözött: a langyos források vize általában kevesebb, mint 1000 mg/l, a 

forróvizű forrásoké több, mint 1200 mg/l összes oldott anyag tartalommal volt jellemezhető. 

A rózsadombi megcsapolódás kb. 18000 m
3
/nap, míg a Gellért-hegyi megcsapolódási terület 

átlagosan 3200 m
3
/nap hozamú volt. A Gellért-hegy lábánál megcsapolódó vizek időben és 

térben is azonos hőmérséklettel (35-47°C) és kémiai összetétellel (1500-2000 mg/l TDS) 

rendelkeztek. Mindkét terület vizeire nagyjából azonos HCO3
-
, H2SiO3, Cl

-
, Na

+
 és K

+
 

tartalom, míg a Gellért-hegy környéki vizekre magasabb Ca
2+

, Mg
2+

, Li
2+

 és SO4
2-

 volt 

jellemző (Papp, 1942). 

3. Jelen munka során a többváltozós adatelemzés eredménye alapján, minden mért paraméter 

(fő- és nyomelem, terepi paraméterek és radionuklidok) együttes figyelembevételével, a 

vizeket – területi elkülönülésüket is figyelembe véve – Északi és Déli Rendszerbe 

csoportosítottam. Az Északi Rendszerbe tartoznak a Rózsadomb környékén megcsapolódó és 

a szemközti pesti oldalon található kutak vizei, míg a Déli Rendszerbe a Gellért-hegy 

környéki és a dél-pesti fluidumok kerültek besorolásra. Az Északi Rendszeren belül a 

rózsadombi langyos források csoportja különíthető el a csoport többi tagjától. Ezen csoportok 

elkülönüléséért a Wilks’ Labda teszt alapján alapvetően a vizek Ca
2+

, Mg
2+

 és SO4
2-

 tartalma 

felelős, a hőmérséklet szerepe alárendelten jelent meg. Az Északi Rendszerben szignifikáns 

(> ±0,82), míg a Déli Rendszerben kevéssé szignifikáns kapcsolat (< 0,67) figyelhető meg a 

vizek hőmérséklete és főelem-tartalma között. A főbb összetevők tekintetében a Déli 

Rendszert magasabb Ca
2+

, Mg
2+

, HCO3
-
 és SO4

2-
 és összes oldott anyag tartalom jellemzi. A 

Déli Rendszer magasabb értékei alacsonyabb és szűkebb hőmérsékleti tartományhoz 
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tartoznak. A két rendszer közti különbség a paraméterek mélységbeli eloszlásában is 

megjelenik, kivéve a Na
+
 és a Cl

- 
ionokat. Minden paraméternél megfigyelhető, hogy a 

mélységtől a felszín felé – egy bizonyos szintig – ugyanazon érték jellemző, mely arra utal, 

hogy a paraméterekben változást okozó folyamatok a felszínközeli megcsapolódási zóna 

közelére korlátozódnak. 

4. A radionuklidok természetes nyomjelzőként történő alkalmazása regionális megcsapolódási 

területeken, ahol a különböző rendű áramlási rendszerek különböző hőmérsékletű, oldott 

anyag tartalmú és redox állapotú vizei kerülnek a felszínre, hatékony módszernek bizonyult. 

Kétkomponensű keveredési rendszerben segítségükkel a szélső tagok hőmérséklete, 

összetétele és a keveredés mélysége határozható meg. A hidrotermális szélső tag 

hőmérsékletének és összetételének meghatározásához az urán adatok használatát javaslom a 

radonnal szemben, mert a radon, gáz halmazállapotának köszönhetően könnyen eltávozik a 

vízből nyílt rendszerekben, így mintázás során is. Továbbá a megcsapolódás közelében 

kimutatott lokális radon források – vas-oxihidroxidok – rádium adszorpciójuk és radon 

leadásuk révén szintén befolyásolhatják a mért adatokat. Ugyanezen okból kifolyólag a 

Gainon (2008) által javasolt 
222

Rn/
226

Ra arány, mint a keveredés arányának jelzője és a 

hidrotermális szélső tag geotermométere, nem bizonyult használhatónak. A meteorikus szélső 

tag paramétereinek becsléséhez a rádium adatok megfelelőek. A magas hőmérsékletű vizek 

(kb. 70 °C) hőmérsékletének terepi mérése során jelentkező hibalehetőség miatt, a keveredés 

szélső tagjainak meghatározásához az összes oldott anyag tartalom használatát javaslom. 

Kétkomponensű keveredési rendszerek esetében a paraméterek közötti lineáris kapcsolat 

alapján a szélső tagok összetétele meghatározható. A klorid, mint konzervatív elem 

használatával a vizsgált objektumok keveredési aránya kiszámolható, majd hidrogeokémiai 

modellező program segítségével ez a keveredési arány modellezhető, melynek 

eredményeképpen kapott és az elemzett összetételek összehasonlíthatóak. 

5. Jelen tanulmány egy átfogó áttekintést ad az Északi és Déli Rendszer vizeinek radionuklid 

tartalmáról, mely újabb bizonyítékaként szolgál a két rendszer elkülönülésének. Az Északi 

Rendszerre a hőmérséklettel növekvő rádium (53-591 mBq/l) és csökkenő urán (83-10 mBq/l) 

tartalom, valamint általában alacsony (1,8-98 Bq/l) és a hőmérséklet növekedésével csökkenő 

radon tartalom jellemző. A Déli Rendszer vizei magas rádium (221-870 mBq/l) és radon (3-

963 Bq/l) tartalommal rendelkeznek, némely esetben, hőmérséklettől függetlenül anomálisan 

magas radon tartalom jellemző. A Déli vizeket alacsony (11-33 mBq/l) urán tartalom jellemzi. 

A rádiumot mindkét rendszerben azonos érték (kb. 500 mBq/l) jellemzi a mély kutakban, 

mely a rádium azonos eredetére utal a két rendszerben. 
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6. A radionuklidok segítségével az Északi Rendszerben azonosítottam a keveredés szélső tagjait: 

a meteroikus szélső tag 12°C hőmérséklettel és 775 mg/l összes oldott anyag tartalommal, a 

hidrotermális szélső tag 76,5 °C hőmérséklettel és 1440 mg/l összes oldott anyag tartalommal 

jellemezhető. A klorid segítségével meghatároztam a mintázott objektumok keveredési 

arányát. Az ez alapján modellezett összetétel, összehasonlítva a laboratóriumban mért 

eredményekkel jó (< 20% eltérés) egyezést adott. Az Északi Rendszer kútjainak vizénél 

észlelt keveredést valószínűleg a termelés idézi elő. 

7. A Déli Rendszerre nem mutathatók ki keveredési szélső tagok radionuklidok segítségével. Ez 

alapján a Gellért-hegyi megcsapolódási zónában hidrotermális vizek (35-47°C, 1500-2000 

mg/l TDS) megcsapolódása zajlik. Ha van is keveredés ebben a térségben, a szélső tagok 

hasonlóak egymáshoz, és hidrotermális vizek. 

8. A megcsapolódás jellegében és a megcsapolódó fluidumokban a két terület közötti 

különbségek részben geológiai okokra vezethetők vissza. A rózsadombi megcsapolódási 

terület langyos vizeinek utánpótlódási területe nagy kiterjedésű fedetlen karbonátos térszín, 

amely kb. 10000 m
3
/nap langyos forrás hozamot biztosít. A megcsapolódási terület maga 

fedett, ezért a meteorikus és hidrotermális fluidumok megcsapolódása szerkezetekhez kötött 

és elkülönült, langyos és forróvizű források formájában. Ennek következménye, hogy a 

keveredés is szerkezeti vonalak mentén zajlik. A Déli Rendszer utánpótlódási területére 

korlátozott karbonátos kibúvás jellemző, amely a meteorikus fluidumok hiányáért ill. 

alárendelt szerepért felelős a megcsapolódási zónában. A Gellért-hegyi kb. 3200 m
3
/nap 

hidrotermális megcsapolódás a rózsadombi kb. 18000 m
3
/nap összhozammal összevetve 

kisebb utánpótlódási területre utal. 

9. A medenceeredetű fluidumok a Budai Termálkarszt vizeinek kémiai karakterét befolyásoló 

komponenseit szolgáltatják, Na
+
, K

+
, Cl

-
, H2SiO3, CO2, H2S, CH4 és folyékony 

szénhidrogének formájában. Mindkét rendszer esetében a Na
+
, Cl

-
 és CO2 tartalom 

hasonlósága ellenére a metántartalom és néhány nyomelem (pl. Li, Cs, Ba) tekintetében 

jelentkező különbség eltérő forrásterületre utal. A medenceeredetű fluidumok valószínűleg 

komplex kőzet-víz kölcsönhatás eredményeképpen, szerkezeti elemek és Almási (2001), Tóth 

és Almási (2001) valamint Bada és társai (2006) alapján a kompresszió következményeként 

fellépő túlnyomás segítségével kerülnek a rendszerbe. 

10. A kémiai karaktert meghatározó szulfáttartalom a termálvizek gyakori jellemzője 

(Worthington és Ford, 1995; Gunn et al., 2006), ahogy ez a Budai Termálkarszt esetében is 

megfigyelhető. A szulfát Alföldi (1979) és Szabó és társai (2009) alapján a késő-perm – kora-

triász sekélytengeri karbonátos-evaporitos rétegekből származtatható. A Déli Rendszert 

jellemző magas (>300 mg/l) szulfáttartalom ezen rétegek kiemeltebb helyzetével valamint a 
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gipsz, dolomit és kalcit között lezajló reakcióval magyarázható. Bischoff és társai (1994) 

valamint Palmer (2000, 2007) alapján a gipsz beoldódása a kalcit kicsapódását és egyidejűleg 

a dolomit oldódását vonja maga után, amely a vizek megemelkedett magnézium- és szulfát-

tartalmát okozza regionális léptékben, ami a tanulmányi területen megfigyelhető. Jelen 

tanulmány eredményei alapján azonban más szulfát eredet is valószínűsíthető, így a 

medenceeredetű H2S feloxidálódása ill. a rózsadombi langyos források esetében a Budai 

Márga piritje. 

11. A vas-oxihidroxidok a kalcit mellett a megcsapolódási zóna jellegzetes ásványkiválásai. 

Mössbauer spektroszkópiás vizsgálatok alapján ez a recens vasas kiválás gőtit és ferrihidrit 

ásványos összetétellel jellemezhető. Előfordulásuk a reduktív körülmények oxidatívvá válását 

jelzik. Ez bekövetkezhet a megcsapolódási szinten a feláramló reduktív hidrotermális vizek 

feloxidálódásával, ill. ezen vizek oxigéntartalmú, meteorikus vizekkel történő keveredésével. 

A Gellért-hegy megcsapolódási zónájában ezen kiválások előfordulása a már korábban 

említett modellt támasztja alá: a hidrotermális vizek közvetlen megcsapolódását a karsztvíz 

szintjében. A barlangok, amelyekben ezek a kiválások találhatók, szintén a vízszinthez 

kötődnek, tehát ezen kiválásnak barlangszint jelző szerepe van. A Rózsadombnál, a Molnár 

János barlangban ez a vasas kiválás a freatikus zónában található, azaz előfordulása az 

oxigén-tartalmú meteorikus vizek és a reduktív hidrotermális vizek keveredését jelzi, tehát itt 

keveredés- és egyben barlangképződés-jelző szerepe van.  

12. A vasas kiválások kolloidális jellege és irodalmi analógiák alapján (Casanova et al., 1999; 

Fujisawa and Tazaki, 2003; Tazaki, 2009) a mikrobák szerepe valószínűsíthető az 

autooxidáció folyamata mellett ezen kiválások keletkezésében. A mikrobiológiai vizsgálatok 

olyan mikrobaközösségeket azonosítottak, amelyek anaerob vas (III)- vagy szulfát-redukáló, 

valamint vas(II)- vagy szulfid-oxidáló tevékenységgel jellemezhetőek. Ez azt jelenti, hogy 

ezek a mikrobák számos redox reakciókban vesznek részt az elemek (S, Fe, C) 

körforgalmában mindkét vizsgálati területen. Magasabb taxonómiai szinteken olyan 

közösségek azonosíthatók, amelyek mikrobiális közreműködéssel zajló kénsavas 

barlangképződéssel jellemezhető barlangokból írtak le (Engel, 2007). Ez alapján ezen 

barlangképzőfolyamat aktív szerepét feltételezem a Budai Termálkarszt megcsapolódási 

zónájában. 

13. A megcsapolódási zónában azonosított vas-oxihidroxidok jellemző tulajdonsága az 

adszorpciós képesség (Casanova et al., 1999; Le Guern et al., 2003), melyet a Budai 

Termálkarszt mintái esetében is sikerült kimutatni. Ezek a kiválások az As, Pb, Cr, Cu, Ni, 

Zn, Mo, U nyomelemeket dúsították. Emellett gamma-spektrometriás vizsgálatok alapján 

ezeket a kiválásokat magas (3680 Bq/kg) rádiumtartalom jellemzi, melyből következően ez a 
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kiválás felelős a források megemelkedett radontartalmáért abban az esetben, ha közvetlenül a 

forrás kilépésnél található. Ez a helyzet a Gellért-hegyi források esetében is, ahol magas (983 

Bq/l) radon koncentrációkat mértem. A Rózsadomb esetében ez a kiválás a Molnár János 

barlangban, freatikus körülmények között található. A kiválást körülvevő víztömeg és a 

forráskilépésig megtett út miatt a barlangból kilépő forrás vizének radontartalma elenyésző. 

14. A vas-oxihidroxidos kiválásokat száraz barlangokban is sikerült azonosítani, minden esetben 

kalcitlemez kíséretében. Ezen vasas kiválások ásványos összetételére is főleg a gőtit volt 

jellemző, és a recens analógiának megfelelően magas nyomelemtartalommal rendelkeznek. 

Ezen kiválások barlangszint-jelző szerepe ezzel bizonyított. 

15. A Budai Termálkarszt az oldódási kísérlet eredményének megfelelően aktívan oldódási 

(barlangképződési) folyamatokkal jellemezhető hipogén karsztrendszer. Az oldódást mindkét 

területen bizonyítást nyert, habár a Gellért-hegy esetében az oldódás mellett intenzív 

ásványkiválás (kalcit, gipsz) és biofilm képződés is kimutatást nyert. 

16. A barlangképződési folyamatok szempontjából a Rózsadomb esetében a keveredési korrózió a 

domináns folyamat. Ezt indokolja egyrészt a meteorikus és hidrotermális komponensek 

hozama (10000 és 8000 m
3
/nap), továbbá a keveredési szélső tagok számottevő CO2 tartalom-

különbsége (SI CO2: -1,38 – 0,11). A korábban már említett szerkezetek mentén történő 

megcsapolódás miatt a keveredés és ennek megfelelően a barlangok járatrendszere szerkezeti 

meghatározottságot mutat. A mikrobiológiai vizsgálatok alapján azonban a mikrobák 

közreműködésével zajló kénsavas barlangképződés is szerepet játszhat a rózsadombi 

megcsapolódási zónában. Szerepe valószínűleg alárendelt, a keveredéssel összevetve.  

17. A Gellért-hegy esetében, ahol a hidrotermális fluidumok közvetlen megcsapolódása zajlik, a 

radionuklidok segítségével keveredés nem volt kimutatható. Jelen dolgozat eredményei 

alapján a mikrobiális közreműködéssel zajló kénsavas barlangképződést itt a domináns 

folyamat. Ennek bizonyítéka a vízszint felett, annak közvetlen közelében képződő gipszkéreg, 

a mikrobiológiai vizsgálatok alapján azonosított más kénsavas barlangokból leírt (Engel, 

2007) baktériumközösséghez hasonló közösség azonosítása, valamint ezen barlangok 

eredetileg izolált volta és a Rózsadombbal összehasonlítva számottevően kisebb mérete. A 

H2S medenceeredetűnek tekinthető. A mikrobiológiai vizsgálatok alapján a mikrobák 

szulfátredukáló tevékenysége is lehet a H2S egy lehetséges forrása. Ezen folyamat 

barlangképző hatása Palmer (2007) alapján hatékonyabb lehetett, amikor a barlangok még 

zártak voltak, és a CO2 oldó hatása is hozzájárult a barlangképződéshez. 

18. A keveredési korrózió és a mikrobák közreműködésével zajló kénsavas barlangképződés 

mellett egyéb hipogén folyamatok is részt vehetnek a Budai Termálkarszt kialakításában. A 

szerkezetek mentén feláramló hidrotermális vizek hűlés miatti oldó hatása növelheti a 
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szerkezetek fluidumtranszport-kapacitását a kalcit retrográd oldódása miatt (Bakalowicz et al., 

1987; Dublyansky, 2000; Andre és Rajaram, 2005). A korábban említett gipsz, kalcit és 

dolomit együttes reakciójában a gipsz és a dolomit oldódása a dolomit rezervoár 

repedésrendszerének regionális léptékű tágulását okozhatja. 

19. A Budai Termálkarszt az oldódási kísérlet alapján tehát egy aktív hipogén karszt. Számos 

folyamat játszhat szerepet egy regionális megcsapolódási zónánál, ahová a különböző rendű 

áramlási rendszerek különböző hőmérsékletű, oldott anyag tartalmú és redox-állapotú vizet 

szállítanak. Egy-egy folyamat domináns szerepe a megcsapolódási jelenségekre is 

rányomhatja a bélyegét (pl. barlangok, kiválások). Ez a terület hasonló geológiai helyzetű 

hipogén karsztok típusterületeként szolgálhat. A dolgozat eredményei alapján a két vizsgálati 

területre a megcsapolódó fluidumokat valamint az oldódást-kiválást befolyásoló folyamatokat 

és termékeiket bemutató koncepcionális modellt készítettem. 
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