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1. Bevezetés és célkitűzés 

A világunkat felépítő kémiai elemek atomjai között különböző tömegszámú 

atomokat találunk, melyeket izotópoknak nevezünk. A tömegkülönbséget a magban 

található neutronok számának változása okozza. A neutronok száma az atom kémiai 

tulajdonságait nem, csak a fizikai tulajdonságait befolyásolja. A neutronszámtól függően 

az atommagok szerkezete lehet stabil és instabil is, mely utóbbi esetben az izotópok 

idővel egy számukra kedvezőbb állapotba mennek át. Az ilyen izotópokat radioaktív 

izotópoknak, a folyamatot pedig radioaktív bomlásnak nevezzük (BASKARAN és 

PORCELLI, 2011). 

A radioaktivitás jelenségével a Földön mindenhol találkozhatunk. A radioaktív 

izotópok lehetnek primordiális vagy kozmogén eredetű radionuklidok, a természetes 

bomlási sorok szereplői és lehetnek antropogén eredetűek is. A radioaktivitás XIX. 

század végén történt felfedezése óta a tudomány sokat foglalkozott a jelenség 

megértésével, vizsgálatával, egészségügyi, geológiai és környezetföldtani 

vonatkozásaival (FRIEDLANDER et al., 1981; GOFMAN és TAMPLIN, 1972; IVANOVICH és 

HARMON, 1982). 

A radioaktív izotópok a Földünket felépítő kőzetekben, az atmoszférában, felszíni 

víztestekben és a felszínalatti vizekben is jelen vannak. A radionuklidok között kevés 

olyan van, mely vízben mobilizálódik, ezért a felszínalatti víz természetes 

radioaktivitásáért főként a 40K izotóp és az 238U bomlási sor (uránium sor) elemei felelnek 

(SALONEN, 1994). Ezek a kőzetekből a felszínalatti vízbe kémiai folyamatok (oldódás, 

deszorpció) és a radioaktív bomlás (diffúzió, kilökődés) útján kerülhetnek be (HOEHN, 

1998). 

A felszínalatti vizek radioaktivitása, mint az emberekre nézve lehetséges veszélyforrás 

csak a XX. század végén kezdte foglalkoztatni a kutatókat (CHAU et al., 2011). Mivel az 

Európai Uniós országokban az ivóvízellátás mintegy 75%-ban (EC, 2008), míg 

Magyarországon már 88%-ban (Nemzeti Vízstratégia, 2017) felszínalatti 

vízkészletekből történik, ezért térségünkben különösen fontos a vízkészletek minőségi 

ellenőrzése. Az Európai Unió a WHO által kijelölt irányelveket követve bevezette az 

ivóvizek radionuklidokra történő ellenőrzését is (2013/51/Euratom irányelv). 

Hazánkban ezt az irányt a 201/2001 (X. 25) és annak módosítása a 313/2015 (X.28) 

Kormányrendelet tartalmazza. Ezen rendeletek kötelezték a vízműveket az általuk 

szolgáltatott ivóvíz radionuklidok szempontjából történő vizsgálatára is, mely 

vizsgálatok eredményei a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatbázisába 
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futnak be. Első lépésben a radon és trícium mellett ún. összesalfa és összesbéta 

aktivitáskoncentrációt mérnek, mely koncentrációk alatt az összes alfabomló, illetve az 

összes bétabomló radionuklid teljes aktivitását értjük. Amennyiben az összesalfa-

aktivitás meghaladja a 0,1 Bq/l-t vagy az összesbéta-aktivitás meghaladja az 1 Bq/l-t, a 

víz fogyasztásának hosszú távon egészségügyi következményei lehetnek, így a 

vízműnek kötelessége további nuklidspecifikus méréseket elvégeznie, a problémát okozó 

radionuklid meghatározására. 

Témavezetőm a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival fennálló 

együttműködés keretében hidrogeológiai szempontból vizsgálja azokat a területeket, ahol 

a mért összesalfa értékek meghaladták a rendeletben előírt határértéket (0,1 Bq/l). Ilyen 

eset fordul elő a Velencei-tó délkeleti előterében, ahol ezidáig csak a vizek urántartalmára 

történtek vizsgálatok (ERŐSS et al., 2018). Ebbe a kutatásba kapcsolódtam be 

dolgozatommal, melynek keretében felszíni, felszínalatti víztestekből, forrásokból 

származó vízmintákban az uránaktivitáson túl rádium- és radonaktivitást is mértem. A 

felszínalatti vizekben mérhető természetes radioaktivitás lehetséges forrásának, valamint 

az érintett terület kiterjedésének lehatárolása érdekében kutatásomat kiterjesztettem a 

Velencei-tó tágabb környezetére, beleértve a Velencei-hegységet is. A lehatárolt 

területen belül 19 településen történt vízmintavétel, a hidraulikai adatfeldolgozás során 

pedig 33 település kútjaival foglalkoztam. 

A törvény által előírt összesalfa- és összesbéta-aktivitáskoncentrációk mérése sok 

esetben nagy hibával terhelt, melyet hivatalos európai mérőlaboratóriumok 

összehasonlító vizsgálata is bizonyított (JOBBÁGY et al., 2015). Dolgozatomban ezért 

nuklidspecifikus méréseket alkalmaztam az aktivitáskoncentrációk meghatározására, 

hiszen ezek segítségével pontosan beazonosítható, hogy mely radionuklid felelős az 

emelkedett aktivitásért és okozhat problémát a biztonságos ivóvízellátásban. A kapott 

aktivitáskoncentrációk térbeli eloszlását a felszínalatti vízáramlási viszonyok 

függvényében értelmeztem. A felszínalatti víz, mint földtani hatótényező képes a felszín 

alatti térrészben mobilizálni, szállítani és felhalmozni különböző elemeket (TÓTH, 1999), 

ezért a felszínalatti vízben mért radionuklid koncentrációk értelmezésekor az adott 

terület földtani felépítésén túl annak hidrogeológiai jellemzőit is figyelembe kell venni. 

A felszínalatti vizek természetes radioaktivitásának megértésében ez az áramlási 

rendszer szemléletű vizsgálati megközelítés egy új irányvonalat képvisel (ERŐSS et al., 

2018). A terület hidraulikai viszonyainak megértéséhez a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat Vízföldtani Adattárában elérhető vízföldtani naplókban szereplő 



6  

kútadatok alapján nyomás-eleváció profilokat, tomografikus potenciáltérképeket és 

hidraulikus keresztszelvényt készítettem. Ezen túl a terepen mért fiziko-kémiai 

paramétereket és a vízkémiai elemzések eredményeit is felhasználtam az 

aktivitásértékek áramlási rendszer szemléletű értelmezése során. 

A kutatási terület felszíni és felszínalatti vizeiben megtalálható természetes eredetű 

radionuklidok lehetséges forrásának azonosítása érdekében a kutatási területen az egyik 

fő vízadó képződményként szolgáló Újfalui Formáció homokját is megmintáztam és a 

mintát gammaspektroszkópiás elemzésre küldtem. 

Ezen túlmenően a dolgozatban részletesen bemutatom a felszíni és felszínalatti víz 

eredetű ivóvíz radioaktivitására vonatkozó szabályozásokat, a vizekben leggyakrabban 

oldott állapotban megtalálható radionuklidokat – azok kémiai tulajdonságait és 

egészségügyi hatásait, valamint a felszínalatti vízáramlási rendszerekben elfoglalt 

helyüket. A célom egy átfogó munka létrehozása volt, amely összefoglalja a legfontosabb 

ismereteket a felszíni és felszínalatti vizek természetes radioaktivitásáról, bemutatja a 

jelenlegi magyarországi szabályozási rendszer jellemzőit és gyengeségeit és ismertet egy 

új, nuklidspecifikus méréseket és hidraulikai adatfeldolgozási módszereket ötvöző 

módszertant a felszínalatti víz eredetű ivóvizek természetes radioaktivitásának 

megértésére. Az újfajta megközelítés segíthet a biztonságos ivóvízellátási stratégia 

kialakításában és elősegítheti a jelenlegi szabályozási rendszer továbbfejlesztését. 
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2. Kutatási előzmények 

A Velencei-hegységben és tágabb környezetében régóta folytatnak radioaktivitással 

kapcsolatos kutatásokat. 1957 és 1959 között, a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) 

alkalmazásában LENGYEL (1960), TATÁR (1960) és SÖVÉNYI (1960) végzett 

hasadóanyag-kutatást, melynek eredményeként megállapították, hogy a területen a 

magmás fázisokhoz kapcsolódóan nincs ipari jelentőségű hasadóanyag-feldúsulás. A 

pannóniai korú képződményeket SZILÁGYI és GLÖCKNERNÉ (1971) vizsgálta, szintén a 

MÉV megbízásából. Kutatásaikból kiderült, hogy a pannóniai kőzetekben a dúsulások 

uralkodóan szingenetikusak, térbeli eloszlásuk egyenetlen és ipari szempontból alacsony 

koncentrációban tartalmaznak hasadóanyagot. A területen található granitoid kőzetek 

ritkaföldfém- és nyomelemtartalmát – köztük az uránt és tóriumot is – BÉRCZI (1982) 

vizsgálta neutronaktivációs analízissel. Kutatásával igazolta, hogy az urán és tórium a 

földkéregbeli átlaghoz viszonyítva magasabb koncentrációban fordul elő a Velencei 

Gránit Formáció egyes képződményeiben – főként az aplitban, a porfíros gránitban, 

illetve a biotitos és porfíros gránitban. Ez a megfigyelést később BURJÁN és ERŐSS 

(2001), valamint BURJÁN és munkatársai (2002) is alátámasztották. 

A Velencei-hegységben található források és a talaj természetes radioaktivitásának 

vizsgálatával BÉRES (1995) kezdett el foglalkozni. Munkája során kimutatta a Szűcs-kút 

(másik nevén Szűcs-forrás, Borjú-forrás) és az Angelika-forrás vizének 100Bq/l 

határértéket meghaladó (160,5 és 165,7 Bq/l) és a környező talajnak a magas 

radontartalmát (47–104 kBq/m3; viszonyításképpen a 2013/59/Euratom rendeletben a 

beltéri radonkoncentrációra vonatkozó határértéket 300 Bq/m3-ben állapították meg). A 

vízmintákat TriCarb 1000A folyadékszcintillációs detektorral mérte le, a talajradon 

meghatározásához a MARKUS 10 detektort használta.  

KISS (1998) kutatása során az ország több különböző pontján mintázott forrásokat – 

köztük a Velencei-hegységben a Szűcs-kutat – és azokban mérte a radon aktivitását, 

szintén folyadékszcintillációs módszerrel. A Szűcs-kút vizében ő is határértéket 

meghaladó, 291 Bq/l aktivitást mért, szintén TriCarb 1000A detektorral. 

HALÁSZ (1999) a Velencei-hegységben található más forrásokra is kiterjesztette 

vizsgálatait. A vizekben a radon aktivitását folyadékszcintillációs módszerrel határozta 

meg, a források közelében vett talajmintákban pedig az urán- és tórium-sor elemeit mérte 

gamma-spektrométerrel. A gránitfennsíkon fakadó forrásokban (Szűcs-kút, Angelika- 

forrás, Alsó- és Felső-Csepegő-forrás, Barlang-kút) BÉRES (1995) és KISS (1998) 

kutatásait alátámasztva, több mintavételi alkalomból származó vízmintában is a 

radonra vonatkozó 100 Bq/l határérték feletti aktivitásokat (97–315 Bq/l) mért. A 
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talajminták a radon mellett a többi radionuklid tekintetében is magas aktivitást mutattak. 

HALÁSZ (1999) az 238U sor elemei esetén 22,19–102,49 Bq/kg, míg a 232Th sor elemei 

esetén 21,09–109,02 Bq/kg aktivitást, a 238U esetén 2,44–8,05 g/t, míg a 232Th esetén 

11,41–24,8 g/t koncentrációkat mért. 

A Velencei-hegység területén folytatott tanulmányok eredményeként azt állapították 

meg a kutatók, hogy a hegység területén a talaj a gránit alapkőzetből képződött és nagy 

mennyiségben tartalmazza annak alkotóelemeit, így mind a talaj, mind a fakadó források 

magas koncentrációban tartalmaznak radionuklidokat. 

A felszínalatti vizek radioaktivitását kutatva, ERŐSS és munkatársai (2018) a 

Velencei-tó vizének és annak déli előterében fekvő települések kútjainak, felszíni 

víztesteinek oldott urán tartalmát vizsgálták meg. A vízminták elemzése a SURBECK 

(2000) által kifejlesztett Nucfilm diszkeket alkalmazó alfa-spektroszkópiával történt. A 

vízmintákban 24–753 mBq/l közti aktivitáskoncentrációkat mértek. Az 

uránkoncentrációk térbeli eloszlását – az urán geokémiai viselkedésének ismeretében – a 

felszínalatti vízáramlási irányokkal magyarázták. A 100 mBq/l (összesalfa-aktivitásra 

vonatkozó) határértéket is meghaladó koncentrációk beáramlási rezsimjellegű 

területeken, oxidatív viszonyok közt fordultak elő, mely körülmények közt az urán vízben 

mobilis. 

TORRES és munkatársai (2018) a Velencei-hegység nyugati felében a természetes 

radioaktivitás térbeli eloszlásának és a geológiai tényezőknek az összefüggését 

vizsgálták. A terepen mért dózisegyenértékeket statisztikai módszerekkel és digitális 

képalkotó eljárással dolgozták fel. A mért értékek többsége átlagosnak volt mondható 

(58–161 nSv/h), míg a magasabb dózisegyenértékek (175–214 nSv/h) a telérekkel sűrűn 

behálózott területekre estek és az értékek a mélyben futó ÉK-DNy, illetve ÉNy-DK 

irányú gránittelérekkel és töréssekkel egybeeső irányultságot mutattak. 

A Velencei-hegység és a Velencei-tó környezetében eddig végzett vizsgálatok 

főként ipari szempontból főként a kőzetek urán- és tórium tartalmára fókuszáltak. Ez 

alól kivétel BÉRES (1995), KISS (1998) és HALÁSZ (1999) a forrásokat érintő és ERŐSS és 

munkatársainak (2018) a felszíni, felszínalatti vizeket vizsgáló kutatása. Dolgozatomban 

az utóbbi, a víztesteket érintő kutatási vonalat szeretném tovább vinni a vizsgált terület 

kiterjesztésével, további urán-, rádium- és radonaktivitás mérésekkel és a terület 

hidraulika viszonyainak vizsgálatával. Munkám célja elsősorban a felszínalatti vizek 

természetes radioaktivitásának hidrogeológiai megközelítésű értelmezése volt, ezen a 

konkrét kutatási területen. 
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3. Elméleti háttér 

3.1 A radioaktivitás számszerűsítése 

A radioaktivitás jelenségét Henri Becquerel és a Curie házaspár munkája nyomán már 

a XIX. század vége óta ismerjük. A radioaktív anyagok összehasonlítására, a környezetre 

gyakorolt hatásuk leírására az alábbi mértékegységeket vezették be. 

A radioaktív bomlás során kibocsátott sugárzás mennyisége az anyagban lezajlott 

magátalakulásokkal arányos. Ennélfogva az anyag radioaktivitásának mértékét az ún. 

aktivitása adja meg, ami egy adott anyagmennyiségben egységnyi idő alatt 

bekövetkezett magátalakulások számát jelenti. Jele: A, mértékegysége: Bq (becquerel). 

Az aktivitást régebben Curie-ben (Ci) adták meg, ahol 1 𝐶𝑖 = 3,6 × 1010 𝐵𝑞. Attól 

függően, hogy az anyagmennyiséget miben adjuk meg, megkülönböztetünk fajlagos 

aktivitást (tömegegységre jutó bomlások száma Bq/g-ban), aktivitáskoncentrációt 

(térfogategységre jutó bomlások száma Bq/l-ben) és felületi aktivitást (felületegységre 

jutó bomlások száma Bq/m2-ben). 

A radioaktív bomlás során kibocsátott sugárzásból egy adott közeg által elnyelt 

energia a dózis. Az elnyelt dózist a sugárzásnak kitett anyag egységnyi térfogatában 

elnyelt energia mennyisége és a térfogatelem tömegének hányadosa adja meg. Jele: D, 

mértékegysége: Gy (gray). 

A sugárzás anyagra kifejtett hatása a dózisegyenértékkel írható le, ami az elnyelt dózis 

és egy (sugárzástípusonként különböző értékű) minőségi tényező szorzata. Az élő 

szervezeteket ért sugárterhelést az effektív dózisegyenérték adja meg, ami az elnyelt dózis 

nagysága és a sugárzás típusa mellett figyelembe veszi a sugárzásnak kitett szövet 

tűrőképességét is (1. ábra). A dózisegyenérték jele: H, az effektív dózisegyenérték jele: 

HE, mértékegységük: Sv (sievert) (forrás: izotop.hu). 

A felszíni és felszínalatti vizek radioaktivitásának vonatkozásában fontos 

megemlíteni három újabb, az ivóvizek radioaktivitásának számszerűsítése céljából 

bevezetett fogalmat. Ezek az indikatív dózis, az összesalfa- és az összebéta- 

aktivitáskoncentráció. 

Az indikatív dózis „az ivóvízellátó rendszerben kimutatott természetes és mesterséges 

eredetű radionuklidoknak az egy év alatt beépült lekötött effektív dózisa a trícium, a 

kálium-40, a radon és a radon rövid felezési idejű bomlástermékeinek kivételével” (az 

2013/51/Euratom irányelv szerint). 
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Az összesalfa-aktivitás alatt értjük az összes, bomlás közben alfa részecskét kibocsátó 

nuklid teljes aktivitását, mely arányos az adott anyagmennyiségben egységnyi idő alatt 

bekövetkezett magátalakulások számával. Az anyagmennyiséget legtöbbször literben 

adják meg, így az összesalfa-aktivitás mértékegységeként a Bq/l szolgál. Az összesalfa- 

aktivitás mérése nem nyújt információt az egyes, alfa részecskéket kibocsátó nuklidok 

aktivitáskoncentrációjáról és nem segít beazonosítani azokat. 

Az összesbéta-aktivitást a bomlás közben béta részecskéket kibocsátó nuklidok, 

kivéve a 3H és más gyenge béta bomló nuklidok, teljes aktivitása adja meg. Az összesalfa- 

aktivitáshoz hasonlóan mértékegységeként leggyakrabban a Bq/l szolgál és mérésével 

szintén nem kapunk információt az egyes béta bomló nuklidok aktivitásáról és nem 

tudjuk beazonosítani azokat (WHO, 2018). 

 

 

1. ábra: A dózisegyenérték változása és az okozott egészségkárosodás mértéke (forrás: 

tudasbazis.sulinet.hu) 

 
Az ENSZ Atomsugárzásokat Vizsgáló Tudományos Bizottságának (UNSCEAR) 

2008-as felmérése szerint az egy főre jutó effektív dózis 2,8 mSv/év. Ebből 2,4 mSv a 

természetes háttérsugárzásból, 0,4 mSv mesterséges forrásból származik (2. ábra). Ezek 

nagy része a légzés, táplálkozás és folyadékfelvétel folyamatai során éri szervezetünket. 



11  

A magyarországi szabályzások (487/2015. (XII. 30.) Kormányrendelet) szerint a 

munkavégzésből, orvosi kezelésekből eredő effektív dózisegyenérték nem haladhatja 

meg az évenkénti egy főre jutó 1 mSv-et. A WHO (2017) által megszabott minőségi 

feltételeknek eleget tevő vizet fogyasztva, napi 2 dm3 ivóvízfogyasztás esetén az 

ivóvizekből származó effektív dózis nem haladja meg a vonatkozó 0,1 mSv határértéket. 

A 201/2001 (X. 25) Kormányrendelet alapján éves 730 liter vízfogyasztás mellett a 238U 

esetén 3 Bq/l-t, a 234U esetén 2,8 Bq/l-t, a 226Ra esetén 0,5 Bq/l-t, a 228Ra esetén pedig 0,2 

Bq/l-t meghaladó aktivitáskoncentrációjú ivóvizet fogyasztva lesz a minket ért dózis 

nagyobb, mint az erre vonatkozó 0,1 mSv/év határérték. 

 

 

2. ábra: Az effektív dózis lehetséges forrásai (BARADÁCS, 2002) 

 

3.2 A felszínalatti vizek radioaktivitására vonatkozó szabályozások 

A világ összes országában érvényes, az ivóvízre vonatkozó általános minőségi 

követelményeket a WHO a „Guidelines for drinking water quality” című kiadványaiban 

foglalta össze. A legfrissebb (2017) kiadás az ivóvíz radioaktivitásának ellenőrzéséről a 

következőket mondja. A minőségi követelmények rendszeres ellenőrzésekor összesalfa- 

és összesbéta-aktivitást kell mérni. Amennyiben a mért értékek meghaladják az 

összesalfa esetén a 0,5 Bq/l, az összesbéta esetén az 1 Bq/l határértéket, akkor további 

nuklidspecifikus vizsgálatok válnak szükségessé, mégpedig a víz emelkedett 

radioaktivitásáért felelős nuklid azonosítása céljából. Ebben az esetben ugyanis az 

ivóvizet elfogyasztó embereket ért, a víz fogyasztásából származó indikatív dózis 

meghaladná az előírt 0,1 mSv/év határértéket. Az egyes
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radionuklidokra is vonatkoznak határértékek, ezek pl. a 238U esetén 10 Bq/l, a 226Ra esetén 

1 Bq/l és a 3H esetén 10000 Bq/l. 

Az Európai Unióban az ivóvizek radionuklidok tartalmára vonatkozó szabályozások 

az 1998. évi 98/83/EK irányelvvel kezdődtek, mely az emberi fogyasztásra szánt víz 

minőségi követelményeit rögzíti. Ebben csak a tríciumra vonatkozó 100 Bq/l határérték 

és a 0,1 mSv/év indikatív dózis határérték szerepel. A későbbiekben, a 2013/51/Euratom 

irányelvben az előbb említett határétékek a radon aktivitásra vonatkozó 100 Bq/l 

határértékkel egészültek ki. 

Magyarországon jelenleg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001 (X.25) Kormányrendelet és ennek módosításait tartalmazó 

313/2015 (X.28) Kormányrendelet van érvényben. A rendelet (az Európai Uniós 

szabályozások nyomán) kötelezi a vízműveket az általuk szolgáltatott ivóvíz összesalfa- 

és összesbéta-aktivitásának ellenőrzésére. Amennyiben az összesalfa-aktivitás 

meghaladja a 0,1 Bq/l értéket (a WHO 2017-es kiadványában már 0,5 Bq/l szerepel), az 

összesbéta-aktivitás az 1 Bq/l értéket, akkor nuklidspecifikus vizsgálatokat kell elvégezni 

az emelkedett radioaktivitásért felelős nuklid azonosítása céljából. 

Fontos megemlíteni, hogy az összesalfa és összesbéta koncentráció mérések 

megbízhatóságával kapcsolatban számos kétség merült fel (JOBBÁGY et al., 2010; 

JOBBÁGY et al., 2014; MONTAÑA et al., 2012; RUSCONI et al., 2006; SEMKOW et al., 

2004). A mérések bizonytalansága egyrészt az analitikai eljárásból fakad 

(mintaelőkészítés, mérés), másrészt a víz természetes tulajdonságai okozzák, mint például 

több radioizotóp együttes előfordulása, magas oldott anyag tartalom, magas vas- vagy 

nitráttartalom (JOBBÁGY et al., 2010, 2014). A módszerrel kapcsolatos kétségeket egy 

mérési kampány is megerősítette, melyet az Európai Közösség Közös Kutatóközpontja 

(JRC) szervezett 71 európai mérőlaboratórium részvételével (JOBBÁGY et al., 2015). Az 

összehasonlító kampány a referencia értéktől való két nagyságrendbeli eltérést 

eredményezett, a mérési technikától függetlenül. 

Az összesalfa és összesbéta mérések bizonytalansága hosszútávon problémákhoz 

vezethet, ugyanis a törvényi szabályozás az Európai Uniós országokban összesalfa- és az 

összesbéta-aktivitás méréseken alapul, így a vízművekre és az ivóvízellátásra vonatkozó 

döntések is ezeken – az előbbiek alapján kétséges – mérési eredmények alapján születnek. 

A megbízhatatlan mérések miatt a felszínalatti vízből, mint ivóvízből származó egészségi 

kockázat megítélése is pontatlan. 
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É 

Az összesalfa- és összesbéta-aktivitás mérések alternatívái a nuklidspecifikus 

mérések, melyek konkrétan azonosítják a magas aktivitásért felelős radionuklidot és 

megadják annak pontos koncentrációját is. Ennek értelmében csak a nuklidspecifikus 

mérések adhatnak megbízható információt arról, hogy az ivóvíz fogyasztása során a 

fogyasztót ért indikatív dózis meghaladja-e a 0,1 mSv/év határértéket (JOBBÁGY et al., 

2015). Emellett a nuklidspecifikus mérések során beazonosított radionuklidok 

geokémiai viselkedésének ismeretében feltárható azok eredete, valamint a geológiai 

felépítés, az áramlási rendszerek és a természetes radionuklidok előfordulása közötti 

kapcsolat, mely szintén a biztonságos, fenntartható ivóvízellátást segítené elő. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a 2015 óta mért összesalfa 

koncentrációk az esetek 11%-ban, a mért összesbéta koncentrációk az esetek 3%-ban 

haladták meg a vonatkozó határértéket (3. ábra). Dolgozatomban a Velencei-tó déli 

előterében előforduló, határértéket meghaladó összesalfa-aktivitás okának megértését 

céloztam meg, nuklidspecifikus mérések elvégzésével és felszínalatti vízáramlási 

rendszer elvű megközelítéssel. 

 

3. ábra: Határértéket meghaladó összesalfa- és összesbéta-aktivitásértékek (Nemzeti 

Népegészségügyi Központ adatbázisa alapján, 2019. február) 

 

3.3 A felszínalatti vizek természetes radioaktivitása 

A Földünkön megtalálható természetes bomlási sorokban szereplő radionuklidok 

közül a felszínalatti vizekben, oldott állapotban leginkább a 238U bomlási sor (urán sor) 
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tagjaival találkozhatunk (4. ábra), melyek mállás, diffúzió vagy radioaktív bomlás során 

kerülnek a kőzetekből a vízbe (HOEHN, 1998). Fizikai, geokémiai tulajdonságaik (vízben 

való oldhatóság, felezési idő) alapján közülük is legnagyobb koncentrációban az 238U, 

234U, 226Ra, 222Ra és 210Pb izotópok jelennek meg vízben oldva. 

 

 
4. ábra: Bomlási sorok (IAEA, 2014) 
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3.3.1 Az urán jellemzése 

A 92-es rendszámú urán elem az aktinidák csoportjába tartozik. Egyike azoknak a 

primordiális radionuklidoknak, melyek a Föld keletkezése óta változatlan formában 

vannak jelen. Felfedezése Martin Heinrich Klaproth német kémikushoz köthető, aki 

1789-ben a pitchblende nevű ásványban fedezte fel az uránt és az Uránusz bolygó után 

nevezte el. Önálló fém fázisként csak később, 1841-ben Eugene Peligotnak sikerült 

elkülönítenie. Az urán radioaktív tulajdonságait Henri Becquerel fedezte fel 1896-ban 

(forrás: www.rsc.org). 

Az uránt elsősorban abszolút kormeghatározásban, a hadászatban és az 

energiaellátásban hasznosítják (SHEPPARD, 1980). Radioaktív tulajdonságainak 

megismerése előtt üveggyártás során, festékekben és fotográfiák előhívásához is 

használták. 

A természetben három izotópja fordul elő, melyek az 234U, 235U és 238U. Mindhárom 

uránizotóp radioaktív, alfa bomlással alakulnak tovább. Felezési idejük rendre 2,4×105, 

7×108 és 4,5×109 év. A 238U az uránium bomlási sor, a 235U az aktínium bomlási sor 

anyaizotópja, míg a 234U az uránium bomlási sorban szereplő köztes bomlástermék 

(IAEA, 2014). Az uránt, mint kémiai elemet több, mint 99%-ban a 238U izotóp építi fel. 

Az egyes izotópok geokémiai viselkedése hasonló, így a későbbiekben az uránról, mint 

kémiai elemről lesz szó. Habár az urán (+3), (+4), (+5) és (+6)-os oxidációs állapotban 

is előfordulhat, ezek közül a (+4)-es és a (+6)-os oxidációs állapotnak van geológiai 

jelentősége. Előbbivel reduktív környezetben, elsődleges magmás ásványokban 

találkozhatunk, míg utóbbi oxidatív környezetben található meg, ahol a (+6)-os urán 

oxigénhez kapcsolódva az ún. uranil-iont alkotja (UO2
2+) (SHEPPARD, 1980). Uranil ion 

formájában az urán könnyen oldható és szállítható oxid, hidroxid, karbonát, szulfát, 

foszfát és klorid komplexeket alkothat. Oldott karbonát és foszfát hiányában az uranil 

uranilhidroxid formájában kicsapódhat. Az uránion mérete miatt a káliumhoz, 

rubídiumhoz és a céziumhoz hasonló, könnyen adszorbeálódik agyagásványok 

felszínén, valamint karbonátokhoz, szervesanyaghoz és vas-oxihidroxidokhoz 

kapcsolódva (OSMOND et al., 1983). 

 
3.3.2 Urán a felszínalatti vizekben 

Az urán elsősorban a magas SiO2 tartalmú, savanyú magmás kőzetekben, főként 

gránitban és riolitban (cirkon, monacit, xenotim ásványokban), az üledékes kőzetek közül 

az agyagkövekben, mélytengeri eredetű kőzetekben (fekete palákban), foszforitokban és 
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kausztobiolitokban van jelen az átlagosnál nagyobb koncentrációban. Emellett üledékes 

uránérctelepek formájában (koffinit, pitchblende ásványként) is feldúsulhat. A metamorf 

kőzetek esetén a protolitra jellemző uránkoncentráció jelenik meg a metamorfitban is. Az 

emberi tevékenységhez kötődő elemdúsulás a dolgozatomban vizsgáltak szempontjából 

nem lényeges, ezért arra nem térek ki (IVANOVICH és HARMON, 1982). 

A felszínalatti víz, mint földtani hatótényező kölcsönhatásba lép a környezetével. 

Felszín alatti útja során oldja a vele kapcsolatba kerülő kőzeteket (TÓTH, 1999). A fent 

említett földtani képződményeken átáramolva mobilizálhatja és tovább szállíthatja az 

uránizotópokat. Az urán oxidatív környezetben, szerves anyaggal kapcsolódva 

kolloidként, karbonáttal, foszfáttal és hidroxiddal pedig komplexeket alkotva, semleges 

közeli pH-n mobilis (BOURDON et al., 2003; SWARZENSKI, 2007). A kőzetekből a 

vizekbe mállás során kerül, a radionuklidok vízbe kerülését a radioaktív bomlás során 

lezajló ún. visszalökődés folyamata (5. ábra) felgyorsíthatja (PORCELLI és SWARZENSKI, 

2003). 

 

 

5. ábra: A radionuklidok kőzetszemcsékből való kikerülésének folyamata (RAMA és 

MOORE, 1984) 

 
3.3.3 Az urán egészségügyi hatásai 

Az urán az emberi szervezetbe a levegőből a légzőrendszeren át, vagy elfogyasztott 

víz és táplálék útján a tápcsatornán keresztül juthat be. A belélegzett uránnak csupán 

0,76–5%-a kerülhet be a véráramba, a többi a kilégzés során távozik (ATSDR, 2013). 

Az urán elfogyasztása esetén annak 0,3–7,8%-a juthat be a véráramba, – a vízben oldott 

komponensek könnyebben felszívódnak, mint a szilárd forrásból származó urán – a többi 

a vizelettel, széklettel együtt néhány napon belül távozik a szervezetből (WRENN et al., 

1985). A szervezetben abszorbeált urán komponensek legnagyobb mennyiségben a 
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vesékben, illetve csontokban, a májban és egyéb szervekben halmozódnak fel. A 

csontokban halmozódó urán tartózkodási ideje 70–200 napig terjed, a többi szerv esetén 

ez az idő csupán 1–2 hét. Káros egészségügyi hatásai főként kémiai toxicitásából erednek, 

a radioaktív bomlásból eredő egészségügyi hatások kevésbé ismertek és kutatottak 

(ATSDR, 2013). Kémiai toxicitása (nefrotoxicitás) elsősorban a vese károsodását idézi 

elő (WRENN et al., 1985), míg az alfabomlásból eredő sugárterhelés rákos 

megbetegedések okozója lehet (GUSEVA CANU et al., 2011). 

Az Amerikai Egyesült Államokban az EPA (Environmental Protection Agency) már 

1976-tól ellenőrzi a felszínalatti vizek radionuklid tartalmát. Legkorábban itt ismerték fel, 

hogy az ivóvízzel elfogyasztva az alfa-, bétabomló radionuklidoknak káros egészségügyi 

hatása lehet a fogyasztókra. A radioaktív bomlás során az atommagból távozó részecske 

az emberi sejtbe kerülve ionizálja azt és akadályozza annak megfelelő működését. Ezáltal 

okozhatja a sejt elhalását, öngyógyító képességének elvesztését, elburjánzását (rákos 

megbetegedés). Emellett sérülhet a DNS is, mely szintén a sejt mutációjával, nem 

megfelelő működésével jár, és rákos megbetegedéshez vezethet (USEPA, 2002). 

Az ivóvíz által elfogyasztott radionuklidok és a fogyasztók rákos megbetegedései 

közti kapcsolat feltárását célzó tanulmányok a nehezen számszerűsíthető kitettség, a 

korlátozott mintaszám és egyéb zavaró tényezők miatt bizonytalan eredményeket hoznak 

(GUSEVA CANU et al., 2011). Ennek ellenére világszerte több kutatás is kapcsolatba hozta 

az uránfogyasztást és a leukémiás, gyomordaganatos megbetegedések és húgyúti 

elváltozások emelkedett számát (AUVINEN et al., 2002, 2005, KURTTIO et al., 2002, 

2006). 

 
3.3.4 A rádium jellemzése 

A rádium a periódusos rendszer II. főcsoportjába, az alkáliföldfémek közé tartozik. A 

csoport egyetlen radioaktív eleme. Felfedezése Marie Curie nevéhez fűződik, aki 

megfigyelte, hogy vannak az U- és Th-oxidoknál nagyobb radioaktivitással rendelkező 

ásványok és ezek nyomnyi mennyiségben egy még erősebben radioaktív elemet 

tartalmaznak. Ezt követően 1898-ban sikerült rádiumot kivonnia uránszurokércből 

(MOULD, 2007). 

Felfedezését követően és toxikus hatásának megismerését megelőzően széles körben 

használták orvosi, tudományos és ipari célokra. Főként radiolumineszcens festékekben, 

szépészeti szerekben és gyógykezelések során használták. A rádiummal kapcsolatba 

került emberek megbetegedése, halála (Marie Curie, „Rádium Lányok”, Eben Byers) 



18  

felhívta a figyelmet a rádium toxikus mivoltára. Ezt követően használata visszaszorult, 

ma már csak kutató laboratóriumokban alkalmazzák (IAEA, 2014). 

A rádium összes izotópja radioaktív. Jelenleg négy izotópja fordul elő természetesen 

egy-egy olyan primordiális nuklid bomlási sorában, melyek a Föld kialakulása óta 

léteznek és hosszú, a Föld korával összevethető felezési idővel rendelkeznek (6. ábra). 

A természetes előfordulású izotópok közül a 226Ra a 238U (uránium sor), a 223Ra a 235U 

(aktínium sor), a 224Ra és 228Ra pedig a 232Th (tórium sor) bomlási sorában szerepel. 

 

6. ábra: A rádium természetben is előforduló izotópjai (IAEA, 2014) 

 
Az ötödik, egykor természetben is előforduló izotópja a 225Ra a 237Np bomlási sor 

(neptúnium sor) tagja volt, melyből ma már csak a 209Bi és a 205Th létezik. A rádium 

bomlásából is radioaktív nuklidok keletkeznek, melyek a 226Ra bomlásából származó 

222Rn, 223Ra bomlásából származó 219Rn, a 224Ra bomlásából származó 220Rn és a 228Ra 

bomlásából származó 228Ac. Ezek közül a 3,8 napos felezési idővel rendelkező 222Rn 

nuklid kiemelkedő fontosságú, mivel a hosszú felezési ideje miatt ez a leggyakoribb 

természetben előforduló radonizotóp (forrás: nndc.bnl.gov). 

Kémiai jellemzőit tekintve a rádium a többi alkáliföldfémhez hasonló 

tulajdonságokkal rendelkezik. A természetben csupán (+2)-es oxidációs számmal fordul 

elő. A báriumhoz hasonló ionrádiusza miatt gyakran helyettesíti azt különböző 

vegyületekben. 

Vizes oldatokban, alacsony oldottanyag tartalom mellett, a természetes 

környezetünkben fennálló feltételek a Ra2+ ion jelenlétét teszik lehetővé. Szulfátos 

vizekben RaSO4 formában jelenik meg, magas karbonát koncentráció és lúgos pH esetén 
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pedig RaCO3 komplexeket alkot. Ezek mellett RaCl+, RaOH+ és RaHCO3
+ komplex 

formájában is előfordulhat (PORCELLI és SWARZENSKI, 2003). 

Önálló fázisban nagyon ritkán csapódik ki. Főként a többi alkáliföldfémmel együtt 

barit, gipsz és karbonátásványok formájában válik ki. Megkötődni nagy kationcsere 

kapacitással rendelkező másodlagos ásványok és vas-oxidok felületén tud semleges és 

lúgos pH-n (IAEA, 2014). 

 
3.3.5 Rádium a felszínalatti vizekben 

Mivel a rádium a 238U (uránium sor), 235U (aktínium sor) és 232Th (tórium sor) bomlási 

sorok terméke, ezért nincsen forráskőzete. Bekerülését a felszínalatti vízbe 

anyaelemeinek, az uránnak és a tóriumnak a kőzetekben való jelenléte határozza meg. A 

tórium az uránhoz hasonló kőzettípusokban jelenik meg nagyobb koncentrációban (lásd 

3.3.2 fejezet). 

A felszínalatti víz, mint földtani hatótényező a fent említett földtani képződményeken 

átáramolva – mivel a tórium vizekben erősen oldhatatlan – a primordiális uránt és a 

forráskőzetben lezajlott bomlások eredményeként létrejött rádiumot mobilizálhatja és 

szállíthatja tovább. Az urán bomlásakor a létrejövő, a radonná történő bomlás során pedig 

az anyaizotópként viselkedő rádiumatom a visszalökődés folyamata által kerülhet a 

szemcseközi térbe, ahonnan a felszínalatti vízáramlás tovább szállítja (RAMA és MOORE, 

1984). Míg az urán oxidatív környezetben (lásd 3.3.2 fejezet), addig lányeleme, a rádium 

reduktív viszonyok közt szulfát, karbonát, klorid komplex formájában mobilis (BOURDON 

et al., 2003; SWARZENSKI, 2007). 

 
3.3.6 A rádium egészségügyi hatásai 

A rádium két úton kerülhet az emberi szervezetbe. Belégzését vagy elfogyasztását 

követően nagy része a vérbe kerülve szállítódik tovább, majd gyors kiválasztódást 

követően a széklettel távozik a szervezetből. Kisebb, a szervezetben maradó része a 

csontokban (70–90%), valamint a lágyszövetekben halmozódik fel (BODROGI, 2005). A 

rádium egészségkárosító hatása karcinogén tulajdonságaiból adódik, azaz a 

rádiumizotópok által az alfabomlás során kibocsátott részecske az emberi sejtbe kerülve 

annak elhalását, öngyógyító képességének elvesztését, elburjánzását okozhatja. A 

rádiumnak való folyamatos kitettség elsősorban a csontrák, májrák és mellrák 

kialakulásának valószínűségét növeli (USEPA, 2002). A fent említett betegségek és a 

rádium ivóvíz útján történő fogyasztása közti kapcsolatot tanulmányok igazolják (BEAN 
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et al., 1982, LYMAN et al., 1985). 

3.3.7 A radon jellemzése 

A 86-os rendszámú radon elem a VIII. főcsoportba, a nemesgázok közé tartozik. A 

rádiumhoz hasonlóan a radon is a 238U (uránium sor), 235U (aktínium sor) és 232Th (tórium 

sor) bomlási sorok tagjaként folyamatosan keletkezik és bomlik tovább. Felfedezése is 

ezeknek az elemeknek a vizsgálatához kötődik. A XIX. század elején, nemsokkal a 

radioaktivitás felfedezése után Pierre és Marie Curie, Ernst Rutherford és Friedrich Ernst 

Dorn is megfigyelt egy, a rádiumból, illetve tóriumból keletkező radioaktív gázt. Kémiai 

és fizikai tulajdonságait 1908-ban William Ramsay és Robert Whytlaw-Gray írták le 

(forrás: rsc.org). 

A radonnak 35 ismert izotópja van, melyek egytől egyik radioaktív tulajdonságokkal 

bírnak. Az izotópok rövid felezési idejének következtében a természetben csupán hármat 

találhatunk meg közülük nyomnyi mennyiségben. Ezek a 223Ra bomlásából származó 

219Rn (felezési ideje 3,96 másodperc), a 224Ra bomlásából származó 220Rn (felezési ideje 

55,6 másodperc) és a 226Ra bomlásából származó 222Rn (felezési ideje 3,8 nap) izotópok. 

Közülük is az utóbbinak van környezeti jelentősége, mivel mind közül a 222Rn-nak a 

leghosszabb a felezési ideje, így van lehetőségünk mérni annak koncentrációját a 

vizekben. 

A radon, mint elem egy színtelen, szagtalan nemesgáz. Kémiailag inert, ezért 

rendkívül mobilis. Természetes körülmények közt nem alkot vegyületeket. A radon maga 

is alfabomlással alakul tovább, a 222Rn lányeleme a 218Po, a 219Rn lányeleme a 215Po, a 

220Rn pedig 216Po-á alakul át. A lányelemek felezési ideje nagyon rövid, ezek rendre 3,1 

perc, 1,78 tizedmásodperc, 0,145 másodperc. A polónium lányelemek és 

bomlástermékeik a radontól eltérően nem gáz, hanem szilárd halmazállapotúak (7. ábra) 

(ICRP, 1993). 
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7. ábra: A 222Ra anyaizotópjainak és bomlástermékeinek halmazállapotbeli különbségei 

(forrás: radioactivity.eu) 

 
3.3.8 Radon a felszínalatti vizekben 

A radon izotópjai a földtani képződményekben megtalálható rádium bomlásából 

származnak. A radon elsődlegesen az ún. visszalökődés folyamata során kerül ki az 

ásványszemcsékből a pórustérbe. A visszalökődés az a jelenség, mikor a rádium 

atommagjából a bomlás során távozó alfa-részecske az újonnan keletkezett radon atomot 

az ellenkező irányba hátralöki (TANNER, 1980). Az elmozdulás nagysága néhány 100 

angström (HOEHN, 1998). Ennélfogva a rádiumatom szemcsén belüli helyzete és a 

keletkezett radonatom kilökődésének iránya meghatározza, hogy a radon bekerül-e a 

szemcsék közötti térbe (8. ábra). Ha a rádium a szemcse belsejében helyezkedik el, akkor 

a kilökődés irányától függetlenül a radon továbbra is a szemcsében marad. Amennyiben 

a rádium a szemcse felszínén bomlik, egy ellenkező irányba történő kilökődés a szemcse 

belseje felé mozdítja el. A radon csak akkor tud közvetlenül bekerülni a pórustérbe, ha a 

szemcse felszínén bomló rádiumatomból a kilökődés a pórustér irányába történik meg 

(forrás: usgs.gov). Ellenkező esetekben a visszalökődés folyamatát követően, molekuláris 

diffúzióval kerülhet ki a szemcsék közti térbe. A radon pórustérbe történő bekerülését 

emanációnak nevezzük (TANNER, 1980). 
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8. ábra: A radonemanáció modellje, ahol A-A’ – a visszalökődő radon nem hagyja el a 

szemcsét, B-B’ – a visszalökődés következtében a radon bekerül egy másik szemcsébe, 

C-C’ – keletkező radon kikerül a pórustérbe, D-D’ – a visszalökődés következtében a 

radon a pórusban található levegőn át egy másik szemcsébe jut (SWARZENSKI, 2007) 

 
A radon kémiailag inert nemesgáz, ezért a pórustérbe kerülve tovább tud szállítódni, 

gyorsabban és könnyebben mozog, mint a kőzetszemcsékhez vagy a felszínalatti víz 

mozgásához kötött urán és rádium. Emellett nem lép kölcsönhatásba a környező 

kőzetekkel. Mozgásának irányát és sebességét a kőzetre, talajra jellemző porozitás, a 

permeabilitás és a pórusvíz mennyisége határozza meg. Ennek értelmében gyorsabban 

mozog a nagyobb porozitással rendelkező talajban, durvaszemű üledékekben, mint 

agyagokban, ahol repedések megléte segítheti mozgását. A radon vízben oldva lassabb 

haladásra képes, mint légnemű állapotban, ezért a telítetlen zónában nagyobb terjedési 

sebességet ér el. 

A felszín alatti útja a kőzetekben található repedéshálózatok kibukkanásakor vagy a 

felszínalatti víz felszínre lépésekor ér véget, amikor a radon kigázosodik az atmoszférába 

(HOEHN, 1998). 

 
3.3.9 A radon egészségügyi hatásai 

Paracelsus és Agricola már az 1500-as években leírták a csehországi és németországi 

ércbányákban dolgozó bányászok magas halálozási arányát. A XIX. században a 

középkori feljegyzések alapján a halál okát tüdőrákként diagnosztizálták. A XX. század 

elején a radongázt azonosították a tüdőrákot kiváltó okként (ICRP, 1993). 

A radon a szervezetünkbe a légzőrendszeren vagy a tápcsatornán keresztül juthat be. 

Káros egészségügyi hatásaiért valójában rövid felezési idejű izotópjai felelősek. A radon 
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kémiai tulajdonságaiból adódóan belégzését követően változatlan állapotban 

kilélegezzük. Levegőben történő bomlásakor azonban a polónium lányelemek rátapadnak 

a levegőben található szilárd halmazállapotú aeroszolokra (pl. a cigarettafüstben található 

részecskék), belégzés után pedig egészen a hörgőkig eljuthatnak. Rövid élettartamuk 

leteltével alfabomlással tovább alakulnak és kifejtik rövid hatótávolságú, de erősen 

ionizáló, szövetkárosító hatásukat (KÖTELES, 1994). Kutatások bizonyították, hogy a 

tüdőrák kialakulásának lehetséges okai közt második helyen állnak a levegőben található 

radon bomlástermékei (USEPA, 2002). 

Az ivóvízzel a gyomorba kerülő radon és bomlástermékei a gyomorfalra és a 

bélcsatorna sejtjeire is negatívan hatnak, azonban az elfogyasztott radon és a tápcsatorna 

szerveit érintő daganatos megbetegedések között eddig még nem mutattak ki 

összefüggést (WHO, 2011). A tüdő és a gyomor-, bélrendszer sejtjein át a vérbe kerülve, 

a radon és lányelemei a szervezet többi részére is eljuthatnak, de közben a hígulás miatt 

lecsökken a mennyiségük, ezért más szervekben nem fejtik ki káros hatásukat (KÖTELES, 

1994). 

 

3.4 Radionuklidok a felszínalatti vízáramlási rendszerben 

A gravitáció hajtotta vízáramlási rendszerekben az áramlási pálya mentén a kőzet-víz 

kölcsönhatások eredményeként megváltoznak a felszínalatti víz fizikai és kémiai 

tulajdonságai. A változó paraméterek az oldott oxigén és oldott szén-dioxid mennyisége, 

az ionösszetétel, a hőmérséklet, az összes oldottanyag tartalom, a vezetőképesség, a 

redoxpotenciál és a pH (TÓTH, 2009). A radionuklidok áramlási pálya mentén történő 

eloszlását ezek közül elsősorban a redoxpotenciál és a pH határozza meg (9. ábra) 

(PORCELLI és SWARZENSKI, 2003). 

Az urán oxidatív körülmények között mobilizálódik U6+ vagy UO2
2+ ion formájában. 

A felszínalatti vízáramlási rendszeren belül oxidatív viszonyok beáramlási területeken 

vagy lokális áramlási pályák mentén fordulnak elő. A redoxviszonyok alakulásán túl az 

urán szállítódását segíti, ha a vízben van oldott szerves anyag, karbonát-, foszfát- vagy 

hidroxidion, melyekkel komplexeket alkothat (BOURDON et al., 2003). 
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9. ábra: A radionuklidok eloszlása a felszínalatti vízáramlási rendszerekben (GAINON, 

2008 után módosította ERŐSS et al., 2017) 

 
Ezzel szemben a rádium reduktív viszonyok közt mobilizálódik Ra2+ formájában. 

Szállítódását segíti a vízben oldott szulfát-, karbonát- és kloridionok jelenléte (IAEA, 

2014). Ilyen kémiai feltételek magasabb rendű (intermedier, regionális) áramlási pályák 

mentén, illetve felszínre lépési pontjánál fordulnak elő. 

A rádium bomlástermékeként a radon két eltérő mechanizmus útján kerülhet a 

felszínalatti vizekbe. Jelenléte egyrészt várható a mállott talajzónában, ahonnan a 

beszivárgó vizek szállíthatják tovább. Amennyiben gyors áramlási viszonyok jellemzőek 

egy adott rendszerre (például karsztrendszerek esetében), a radon rövid felezési ideje 

ellenére nagyobb távolságokra, lokális áramlási pályák végpontjaihoz (források) is 

eljuthat (EISENLOHR és SURBECK, 1995). Másrészt az intermedier és regionális áramlási 

pályákon uralkodó geokémiai körülmények megváltozása a megcsapolódási pontokon 

kiválások (például karbonát vagy vas- és mangán-oxihidroxidok) képződését 

eredményezheti. Ezek közül a vas- és mangán- oxihidroxidok adszorbens 

tulajdonságaiknak köszönhetően meg tudják kötni a rádiumot, mely felhalmozódása 

lokális radon forrásként működik. Ez a jelenség játszódik le a budapesti Gellért-hegy 

környéki termálforrásokban (ERŐSS, 2010; ERŐSS et al., 2012; KOVÁCS-BODOR et al., 

2018, 2019). 
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4. A vizsgálati terület földtani jellemzése 

Vizsgálataimat a Velencei-hegység és a Velencei-tó tágabb környezetében végeztem. 

A terület képzeletbeli határait északon Vereb, Kajászó, Martonvásár, keleten Ercsi, 

Adony, Nagyvenyim, délen Mezőfalva, Dunaújváros, nyugaton Székesfehérvár 

települések vonalában lehetne meghúzni (10. ábra). 

 

10. ábra: A diplomamunkám során kutatott terület elhelyezkedése 

 
A területen a pannóniai és kvarter üledékek alkotta térszínből kiemelkedő hegység 

fő tömegét magmás kőzetek, metaszomatitok, valamint kisfokú metamorfitok alkotják 

(GYALOG és HORVÁTH, 2004). Előbbiek három magmás tevékenység eredményei, 

melyek újpaleozoikumban, a késő-krétában és a középső-késő-eocénben zajlottak le. A 

terület földtani képződményeinek elvi rétegoszlopa a 12.ábrán látható. 

Nagyszerkezeti szempontból a vizsgált terület az Alcapa-főegység (szűkebb 

értelemben a Dunántúli-középhegységi-egység) és a Közép-magyarországi-egység 

határán fekszik (CSONTOS és NAGYMAROSY, 1998; CSONTOS és VÖRÖS, 2004; SCHMID et 

al., 2008). Köztük a határvonalat a Balaton-vonal jelenti, mely a Velencei-tótól 

délkeletre, a Balatonnal párhuzamos irányban fut (11. ábra). A szerkezeti határtól 

északnyugatra alig deformált, délkeletre erősen nyírt képződmények találhatóak 

(CSONTOS et al., 1992). 
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11. ábra: Magyarország nagyszerkezeti egységei, ahol AR – Aggtelek-Rudabányai- 

hegység, D-Ó – Diósjenő-Ógyalla vonal, Kh – Kőszegi-hegység, Sh – Soproni-hegység, 

Sh – Szendrői-hegység (HAAS et al. 2010 után módosította BUDAI és KONRÁD, 2011) 
 

A prekainozoós aljzatot felépítő képződmények közül a legidősebbek a 

paleozoikumban képződtek (13. ábra). A Velencei-hegység É-i, ÉK-i, K-i részén a 

felszínen is megtalálhatóak a Balatoni Formációcsoportba sorolt, ópaleozoos, üledékes- 

magmás eredetű, metamorfizálódott kőzetek, melyek a Velencei Gránit befogadó 

kőzeteként szolgálnak (FÜLÖP, 1990; GYALOG és HORVÁTH, 2004). 

A Lovasi Agyagpala (1) eredetileg törmelékes, agyagos, aleuritos, homokos kőzetei 

a késő-karbon gránit intrúzió hatására kontakt metamorfózison estek át (GYALOG és 

HORVÁTH, 2004). Magas hőmérsékletre utaló szaruszirt és alacsonyabb hőmérsékletű 

átalakulást jelző csomóspala kifejlődést is leírtak (VENDL, 1914). A palaösszletből 

gyűjtött Monograptida-, Dinoflagellata- és Conodonta-félék ordovíciumi – devon kort 

jeleznek (KOCZUR, 1984; ORAVECZ, 1964). Az agyagpalába települő, az Szfvt-5 fúrásban 

harántolt, pelágikus mészkő –, melyet Székesfehérvári mészkő tagozatként különítenek 

el (FÜLÖP 1990) – conodonta faunája felső-devon korra utal (GYALOG és HORVÁTH, 

2004). 

A Lovasi Agyagpalában telérként települő szubvulkáni Bencehegyi Mikrogabbró 

Formáció kora és képződése vitatott. KUBOVICS (1983) triász korúnak írta le, míg 

GYALOG és HORVÁTH (2004) a befogadó kőzet felső részével tartja egykorúnak. 
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12. ábra: A Velencei-hegység és 

környezetének elvi rétegoszlopa: lQh2 tavi 

üledék; tPa2 Tihanyi Tag.; soPa2 Somlói 

Tag.; aPa2 Algyői Fm. klPa2 Kállai Fm.; Paγ 

áthalmozott lejtőtörmelék; nE2-3 Nadapi 

Andezit Fm.; hT1 Hidegkúti Homokkő Fm.; 

aT1 Arácsi Márga Fm.; alT1 Alcsútdobozi 

Mészkő Fm.; dP2 Dinnyési Dolomit Fm.; tP2 

Tabajdi Anhidrit Fm.; bP2 Balatonfelvidéki 

Homokkő Fm.; vC2 Velencei Gránit Fm.; 

O-D Lovasi Agyagpala Fm.; lD3 

Székesfehérvári Mészkő Tag.; beS-D 

Bencehegyi Mikrogabbró Fm (GYALOG és 

HORVÁTH, 2004 után módosítva) 

Az újpaleozoikumi kőzetek közül a 

legidősebbek a Velencei Gránit Formációba (2) 

sorolt felső-karbon korú granitoid mélységi és 

szubvulkáni magmatitok (BALOGH et al., 1983). 

A Velencei-hegység fő tömegét alkotó 

gránitbatolit uralkodóan biotitos gránit, melyet 

aplit-, mikrogránit- és gránitporfír telérek 

sorozata tör át (GYALOG és HORVÁTH, 2004). A 

Gárdonyi Kvarcdiorit Formációba tartozó 

kvarcdiorit és granodiorit kőzeteket fúrásból 

írták le. Kialakulásuk kora és körülményei nem 

tisztázottak, feltételesen sorolták a késő- 

karbonba (KOVÁCH, 1970). 

A perm időszakot képviselő üledékek 

csupán fúrásból ismertek, a Velencei-tó alatt 

húzódó ÉK-DNy-i irányú tektonikai vonaltól 

DK-re fordulnak elő. A karbon-perm 

hegységképződést követő süllyedés és 

lepusztulás hatására vastag terresztrikus 

(folyóvízi-tavi) összlet képződött 

(Balatonfelvidéki Homokkő Formáció) 

(GYALOG és HORVÁTH, 2004). A Dunántúli- 

középhegységi egység ÉK-i részén ezen 

képződményekre lagúna és sabkha 

környezetben képződött evaporit (Tabajdi 

Evaporit Formáció) és dolomit (Dinnyési 

Dolomit Formáció) települ, illetve fogazódik 

velük össze (MAJOROS, 1980; HAAS et al., 

1986). A Velencei-hegység területén 

mindhárom kifejlődés előfordul. A legidősebb 

képződmény a szárazföldi képződésű 

Balatonfelvidéki Homokkő (3), mely a 

Gárdonyi Kvardiorit Formációra települő 

szürke, zöldesszürke konglomerátum, kavicsos 

homokkő és durvaszemű homokkő rétegeket 
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foglalja magába. Települési helyzete alapján a formációt a felső-permbe sorolták 

(GYALOG és HORVÁTH, 2004). Litológiáját tekintve a Balatonfelvidéki Homokkő aleurit, 

homokkő és konglomerátum rétegekből épül fel. A durvatörmelékes fácies együttesek 

törmelékkúp deltákat képviselnek, míg az uralkodóan homokos együttesek folyóvízi 

csatornákban rakódtak le, melyeket aleuritos-homokos árterek választottak el egymástól 

(GYALOG és HORVÁTH, 2004; MAJOROS 1980). 

Az ezekre a rétegekre települő, valamint velük részben összefogazódó Tabajdi 

Anhidrit Formáció (4) aleurit, dolomit, gipsz, anhidrit és homokkő rétegek váltakozásából 

áll, melyek korát a felső-permre jellemző fenyőpollenek és harasztspórák alapján 

határozták meg (BARABÁSNÉ-STUHL, 1975; FÜLÖP, 1990). A felső-perm üledékösszlet 

legfiatalabb tagjaként a Dinnyési Dolomit Formáció (5) lagúna fáciesű kőzetei jelennek 

meg. A homokkő rétegekkel tagolt bitumenes dolomit felfelé agyagbetelepüléssel tagolt 

dolomitos mészkőbe, majd mészalgás mészkőbe megy át. Kora foraminifera és alga 

maradványok alapján ismert (HAAS, 1986). 

A mezozoikumi képződmények az újpaleozoos kőzetekhez hasonlóan a Velencei- 

tótól DK-re mélyült fúrásokból ismertek. A terület mezozoos rétegsora meglehetősen 

nagy üledékhézagokkal tagolt. Főként triász képződmények ismertek a területről, 

azonban több képződmény besorolása és kora is kérdéses (GYALOG és HORVÁTH, 2004). 

A permben megkezdődött transzgresszió az kora-triászban is folytatódott, melynek 

hatására karbonátos rámpa jött létre (BROGLIO LORIGA et al., 1990). A rétegsor a felső- 

perm Dinnyési Dolomitból üledékfolytonosan kifejlődő Alcsútdobozi Mészkő 

világosszürke ooidos rétegeivel kezdődik (GYALOG és HORVÁTH, 2004). A perm-triász 

kihalási esemény a gazdag ősmaradványegyüttes megfogyatkozásában jelenik meg 

(HAAS, 1986). Ezt követik az Arácsi Márga Formáció (6) márga és mészmárga rétegei, 

majd annak fedőjében homok, aleurit (Hidegkúti Formáció) jelenik meg. A Velencei- 

tótól délkeletre feltehetőleg anisusi korú dolomit ismert fúrásból (7) (GYALOG és 

HORVÁTH, 2004). 

ÁDÁM és munkatársai (1988) alapján maga a Velencei-hegység a permtől kezdődően 

egészen a pannóniai emeletig folyamatosan lepusztulási terület volt, üledékképződés csak 

a környező alacsonyabb tengerszint feletti magasságú területeken folyt, ott is időbeni 

hézagosság jellemző. GYALOG és HORVÁTH (2004) ezt nem tartják valószínűnek, de 

elismeri, hogy ha volt is valamilyen fedőképződmény, az nyomtalanul lepusztult. 
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13. ábra: A terület prekainozoikumi képződményei (HAAS et al., 2010) 

 
A triász üledékképződést követő első fontos esemény a középső-felső-eocénban 

zajlott vulkáni működés volt, mely során létrejött rétegvulkáni összletet, intruzívumot és 

metaszomatizált kőzeteket a Nadapi Andezit Formációba (8) sorolják. Ezen 

képződmények egyben a legidősebb kainozoos képződmények a területen. (14. ábra). 

Felszínen főleg a hegység keleti részén találhatóak meg (GYALOG és HORVÁTH, 2004). 

Újabb, jelentős időbeli hézagot követően az üledékképződés a pannóniaiban indult 

meg. A gránitos alaphegységre, annak anyagából álló agyagos-limonitos kötőanyagú 

gránittörmelékből álló murva/breccsa települ (9) (GYALOG és ÓDOR, 1983; GYALOG és 

HORVÁTH, 2004). Vastagsága elérheti a 10 m-t. Fedőjében fiatalabb pannóniai 

képződmények, a Kállai Formáció (10), valamint az Újfalui Formáció Tihanyi Tagozata 

4 

3 5 

1 

6 

2 

7 



30  

(11), a Zagyvai Formáció (12), ritkábban kvarter képződmények jelennek meg. Az Ősi 

Tarkaagyag Formáció, a Csákvári Agyagmárga Formáció és a Csóri Aleurit Formáció 

törmelékes kőzetei csak mélyfúrásból ismertek (GYALOG és HORVÁTH, 2004). 

A Pannon-tó üledékei feltehetőleg egykor teljesen befedték a hegységet, valószínűleg 

csak a legmagasabb csúcs, a Meleg-hegy maradt fedetlen (ÁDÁM et al., 1988). Ezen, tavi 

környezetben képződött üledékeket képviseli a Kállai Formáció és az Újfalui Formáció 

Tihanyi és Somlói Tagozata. 

A Pannon-tó transzgressziója helyi anyagú, áthalmozott, uralkodóan 

konglomerátumból, homokból, illetve kavicsos-homokból álló képződmény lerakódását 

eredményezte (Kállai Formáció), mely közvetlenül az alaphegységre vagy a fent említett 

murva összletre települ (GYALOG és ÓDOR, 1983). Abráziós parti kifejlődés esetén a 

szemcsék mérete akár 10-20 cm is lehet, a képződmény vastagsága és szemcsemérete 

csökken az alaphegységtől távolodva.  

A Kállai Formációra, olykor fokozatos átmenettel az Újfalui Formáció Tihanyi 

Tagozatának agyagos, aleuritos, homokos, szenes képződményi települnek. A tagozat 

vastagsága akár 300 m-t is elérheti (GYALOG és HORVÁTH, 2004). A formáció, a tihanyi 

típusszelvényéhez hasonlóan ciklikus felépítésű. A felfele durvuló, 2-4 m vastag, 

elöntési felszínekkel határolt ciklusok delta lebenyek progradációja során jöttek létre. 

Az egyes ciklusok agyaggal indulnak, melyben egyre gyakoribbá és vastagabbá váló 

homokrétegek települnek. A legsekélyebb, parti környezetet keresztlemezes homok 

képviseli majd a ciklus mocsári képződményekkel és talajosodás nyomait viselő 

agyagos aeluritos képződményekkel zárul (SZTANÓ et al., 2013). A Velencei-hegység 

területén uralkodóan finomtörmelékes rétegekből áll, ezek általában meszesen 

cementáltak. A karbonátanyag vándorlását jelző mészkonkréciók is előfordulnak 

(GYALOG és HORVÁTH, 2004). A hegység déli, délkeleti szegélyén és a Lovasberény, 

Nadap közti északnyugat-délkelet irányú völgyben, agyagos, szenes rétegcsoportot 

különíthető el, ami a finomtörmelékes rétegek alatt jelenik meg. Legnagyobb (12 m) 

vastagságban a Pákozd melletti Pzd-2 fúrás harántolta (GYALOG és HORVÁTH, 2004). A 

Velencei-hegység környezetében folyt hasadóanyagokkal foglalkozó kutatások 

kimutatták, hogy a Tihanyi Tagozatban magas urán koncentrációk kötődnek a szenes-

agyagos rétegekhez és a karbonátos kötőanyagú homokkövekhez (SZILÁGYI és 

GLÖCKNERNÉ, 1971). 

A Zagyvai Formáció rétegtani helyzetét tekintve az Újfalui Formáció fedőjében és a 

pleisztocén képződmények alatt jelenik meg. A formáció litológiáját tekintve 

uralkodóan közép- és finomszemcséjű homok, homokkő, aleurit, agyag, meszes agyag 
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rétegek sűrű váltakozásából áll. A rétegek sok szenesedett növénymaradványt 

tartalmaznak, gyakoriak benne egész lignitrétegek is. A homok-, homokkőtestek 

vastagsága gyakran eléri a 10 m-t (GYALOG, 2005). A Zagyvai Formáció a Pannon-tavat 

feltöltő folyórendszer alluviális síkságán lerakódott, mederövi és ártéri üledékekből, 

valamint az ártéri síkság időszakos tavaiban lerakódott üledékekből áll. Emiatt 

előfordulnak benne vastag, gyakran mészben gazdag paleotalaj szintek is (CSILLAG, 

2008). 

A pliocén és a kora-pleisztocén során az idősebb képződmények nagyrészt 

lepusztultak. A legfiatalabb pannóniai képződményeket napjainkban nagyrészt kvarter 

üledékek (eolikus, folyóvízi, lejtő eredetű) fedik, felszínen a hegységtől északra, valamint 

északnyugatra találhatók meg (GYALOG és HORVÁTH, 2004). 

 

14. ábra: A Velencei-hegység és környezetének geológiai képe a kvarter képződmények 

elhagyásával (Magyarország mélyföldtani térképe 1:100 000, mbfsz.gov.hu) 

 
A terület szerkezetalakulását hat jelentős tektonikai esemény befolyásolta, melyek a 

következők: a variszkuszi orogenezis, az ausztroalpi gyűrődés, az eocén mészalkáli 

12 
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vulkanizmus, az eocén–kora-miocén korú kitolódás, a kora-miocén medencesüllyedés és 

a késő-badeni kompresszió. Ezen felül a szarmata–pannóniai időszakban is voltak 

tektonikai mozgások, melyek az idősebb tektonikai vonalak felújulásában nyilvánultak 

meg (DUDKO, 1988). A területen megjelenő tektonikai elemeket a 15. ábra jeleníti meg. 

 
 

15. ábra: Szerkezeti elemek a Velencei-hegység és a Balatonfő területén: 

Prekainozoos képződmények 1. Balatonfőkajári Kvarcfillit, 2. Lovasi Agyagpala, 3. 

Polgárdi Mészkő, 4. Fülei Konglomerátum, 5.Velencei Gránit, Eocén képződmények: 

6. eocén képződmények kibúvásai, 7. eocén képződmények elterjedési határa. Eocén 

képződmények határai fúrási és geofizikai adatok alapján: 8. szubvulkáni andezit 

(Sorompóvölgyi Andezit Tagozat), 9. dioritintrúzió (Cseplekhegyi Diorit Tagozat), 10. 

rétegvulkáni képződmények (Kápolnásnyéki Andezit Tagozat); 11. üledékes 

képződmények (Szépvölgyi Mészkő Formáció). 

Tektonikai elemek: 12. jobbos eltolódás, 13. törés, vető, 14. feltolódás. 15. Részterületek: 

Magmás: A = Kelet-velencei, B = Kápolnásnyéki, C = Dinnyési–Seregélyesi. Üledékes: D 

= Balatonbozsoki, E = Úrhidai, F = Lovasberényi (DUDKO, 1988) 
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5. Felszíni vizek a kutatási területen 

5.1 A Velencei-tó kialakulása 

 
A Velencei-tó a vizsgálati területem közepén fekvő jelentős nagyságú, 24 km2

 

vízfelülettel rendelkező állóvíz. A tó a közvetlenül a Velencei-hegység déli előterében 

húzódó hosszú, keskeny árkos süllyedékben található. A XVIII. század végén 

bekövetkezett lecsapolásáig a tónak volt egy kiágazó medencerésze is, mely a DNY-i 

végéből DK-i irányba, Seregélyesig húzódott le és a Nádas-tó nevet viselte (16. ábra) 

(GYALOG és HORVÁTH, 2004). Történelmi feljegyzésekből tudható, hogy a Velencei-tó 

hajlamos a kiszáradásra, azaz úgynevezett asztatikus tónak tekinthető (PADISÁK, 2005). 

Vízháztartását főként a felszíni vizek és a csapadék határozza meg, a felszínalatti vizek 

szerepével eddig még nem foglalkoztak. 

Vízgyűjtő területe heterogén földtani felépítésű, legjelentősebb képződménye a 

Velencei Gránit (17. ábra) (SZABÓ, 1997). Kialakulásának korát illetően SÜMEGHY 

(1952) elmélete vált elfogadottá, aki szerint a tó az óholocénben (10-15 ezer évvel ezelőtt) 

jött létre. A Velencei-hegység délkeleti oldalát ma is befedő lösz, löszös üledékek a 

pleisztocén végén megsüllyedtek és a kialakult mélyedésben, az éghajlat 

csapadékosabbra fordulásával létrejött a Velencei-tó (ÁDÁM, 1955). 

 

 

16. ábra: A Velencei-tó egykori kiterjedése (ÁDÁM, 1955) 
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17. ábra: A Velencei-tó vízgyűjtője (forrás: vizugy.hu) 

 
CSERNY (2001) összegyűjtötte a tóba mélyült fúrások rétegsorait és azok vizsgálatait, 

melyek a tó 1970-es évektől kezdődött mederkotrások előtti állapotát tükrözik. A 

Velencei-tó üledékei sekélyvizű tóban halmozódtak fel. A rétegsor legalján holocén korú, 

pollengazdag agyag-homok rétegek találhatók, ezek egy algákban gazdag tóban 

ülepedtek le. Ezt pollen-steril agyag-iszap rétegek követik, melyek képződésekor a tóban 

vagy nem volt víz, vagy nagyon gyakoriak voltak a kiszáradások. A rétegsor 

pollengazdag, recens fekete iszappal zárul. A tó recens és fiatal üledékeire jellemző a 

magas szervesanyag tartalom, mely tőzeg formájában jelentkezik. A recens 

üledékképződés során a nyílt víztükrű területeken a biokémiai mésziszap képződése, a 

mocsarasodó területeken az elhalt növényi részek felhalmozódása dominál, míg a felszíni 

vízfolyások torkolatánál hordalék keveredik a tavi iszappal. 

 

5.2 A Velencei-hegység forrásai 

A források a felszínalatti vízáramlási pályák felszíni megcsapolódási pontjai. Fizikai 

és kémiai paramétereik (hőmérséklet, hozam, oldottanyag tartalom) információt 

nyújtanak a felszínalatti vízáramlási pályák jellemzőiről (18. ábra). Általános esetben a 

lokális áramlási pályák végén hidegvízű, az intermedier áramlások végén langyos és a 
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regionális áramlási pályák végén termálforrások fakadhatnak. A forrásvíz összes 

oldottanyag tartalma az áramlási pálya hosszáról, összetétele a felszínalatti víz és az őt 

körülvevő kőzetváz kölcsönhatásról ad információt (TÓTH, 1999). 

 

18. ábra: A felszínalatti vízáramlási rendszerek okozta jelenségek (TÓTH, 1999 után 

módosította TÓTH et al., 2016) 

 
A Velencei-hegység gránitja már kialakulásakor, az egyenetlen hűlés következtében 

megrepedezett, mely folyamat eredményeképpen jöttek létre a hegység nevezetességei az 

ingókövek, melyek nagy ellenállóképességű gránittömbök. A gránittömböket tovább 

aprózták s mállasztották az időjárási tényezők (víz és jég szerepe, hőmérsékletingadozás, 

szél) miután felszínre kerültek. Az így kialakult néhány méter vastagságú gránitmurva, a 

hegység keleti részén vastagabb, nyugaton vékonyabb takarót képez. A Velencei- 

hegységben a felszínt borító talajréteg elsősorban ebből a gránitmurvából, valamint a szél 

által odaszállított porból áll össze (GYALOG és HORVÁTH, 2004). 

A Velencei-hegységben a felszínalatti vizek helyben, gyér vizű források formájában 

csapolódnak meg. A gránitmurva jó vízvezető képességű üledék, vízfogó kőzetként pedig 

maga a gránit szolgál. A kettő kontaktusán fakadnak a források. Archív adatok (VITUKI 

Rt. Hidrológiai Intézetének forráskatasztere) és a terület EOV térképe alapján a Velencei- 

hegységben számos forrás fakad, ezeket a 19. ábra térképe jeleníti meg. A 

forráskataszterben a Török-kút, Antal-forrás, János-forrás, Angelika-forrás, Barlang-kút, 
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Bella-patak forrása, Fluorit-bánya feletti-forrás, Csepegő-forrás, Sorhegy mögötti-forrás, 

Szűcs-kút és Tóparti-forrás szerepelnek. Ezekről a forrásokról több adat áll 

rendelkezésünkre. A területen található még az Andor-forrás, a Téglaházi-forrás, a 

Tamás-forrás, az Anikó-forrás, az Éva-forrás és az Alsó-csepegő-forrás. Emellett az EOV 

térképen számos, névvel nem rendelkező forrás van jelölve a Velencei-hegységben. 

 

19. ábra: A Velencei-hegység forrásai 

 
A gránitban természetesen előforduló radionuklidok a keletkezett repedések és az 

aprózódási, mállási folyamatok eredményeképp könnyen távozhatnak a kőzetből és 

bekerülhetnek a hegység talajába és a felszínalatti vizekbe. A Velencei-hegység 

forrásainak radontartalma már több korábbi kutatásnak is alapjául szolgált, BÉRES (1995), 

KISS (1998), HALÁSZ (1999) és DVORSZKI (2013) által mért radonaktivitás értékeket az 

1. táblázat foglalja össze. 
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1. táblázat: Korábbi kutatások radonaktivitás értékei a Velencei-hegység forrásaiban 
 

 

 Angelika- 

forrás 

Szűcs- 

forrás 

Barlang- 

kút 

Alsó- 

Csepegő 

Felső- 

Csepegő 

Éva- 

forrás 

1995.05.04 165,7 160,5     

1998.04.28  291±8     

1998.10.27 
190±8 

274±11 
 122±6 119±6  

194±9 135±7 127±6 

1999.02.12  279±12     

1999.03.26 160±9 176±10 217±11 97±6 131±8  

1999.04.25 150±8 176±9 227±11 168±9 139±8  

2013.01.11 
185,4±11 207,8±11     
164,3±10 209,8±11 

2013.02.15 
156,2±9,3 

270,6±13,4 
 

153±9,2 
  

139,3±8,6 

2013.03.17 
153,2±8,3 96,3±6  125,3±7,2  127,8±7,3 

122±6,7 105,4±6,4 128,3±7,3 132,9±7,5 

2013.05.06 
146±8,9 

81,5±6,3 
 

78,3 
 128,5±8,3 

128,6±8,2 123,7±8,1 
 

 Béres 

(1995) 

Kiss 

(1998) 

Halász 

(1999) 

Dvorszki 

(2013) 
nincs adat 

 



38  

6. Mintavétel, mérési módszerek 

A felszínalatti víz radioaktivitásának megértéséhez elengedhetetlen a geológiai háttér 

ismerete, ezért jelöltem meg a kutatás helyszínét, mint a Velencei-hegység tágabb 

környezetét. A radioaktivitással kapcsolatos kutatási téma érzékenysége, valamint a 

mintavételt engedélyezők kifejezett kérése miatt azonban a mintavételi pontok konkrét 

helyét nem közölhetem A kutatás térbeli elhelyezését és az eredmények értelmezését 

segítendő a térképeken feltüntettem az EOV koordinátákat, továbbá az összes térképet 

ugyanarra a kivágatra készítettem, de a mintavételi pontok konkrét koordinátáit nem 

adom meg. 

A mintavételekre 2018. július 17-én, augusztus 16-án, 22-én, 27-én, 2019. április 1- 

jén, 2-án és 18-án került sor. Összesen 53 db mintavétel történt, melyek a Velencei- 

hegységből (19. ábra) és a Velencei-tó déli előteréből származnak (20. ábra). Az 53 

vízmintából 44 felszínalatti vízből (kutakból), 4 forrásból és 5 felszíni víztestből 

származik. 

A minták megvételekor minden esetben mértük a terepi fiziko-kémiai paramétereket, 

melyek a hőmérséklet (T), pH, fajlagos elektromos vezetőképesség (EC), redoxpotenciál 

(ORP), oldottoxigén-tartalom (DO) voltak. Ezeket a paramétereket a YSI Pro Plus 

multiparaméteres vízminőségmérő műszer segítségével rögzítettük. A műszer jellemzőit 

a 2. táblázat foglalja össze. A mért fiziko-kémiai paramétereket az I. sz. melléklet 

tartalmazza. A SKA2 minta esetén technikai okokból nem lettek lemérve a terepi 

paraméterek. 

Ezen felül a Nadap település határában található felhagyott pannóniai homokbányát 

is felkerestük és megmintáztuk a kibukkanó Újfalui Formáció homokját. A homokminták 

gammaspektroszkópiával való lemérésére az MTA Atommagkutató Intézetének Izotóp 

Klimatológiai és Környezetkutató Központjában került sor. 

2. táblázat: Az YSI Pro Plus multiparaméteres vízminőségmérő műszer jellemzői 
 

Paraméter Pontosság Tartomány 

T (ref. 25°C) 0,2 °C -5 – 70°C 

DO 

(-5°C – 50°C) 

%: ± 2%, mg/l: ± 2%, 

0,2 mg/l 

0 – 500% 

0 – 50 mg/l 

EC ± 0,5%, 0,001 mS/cm 0 – 200 mS/cm 

pH 0,2 0 - 14 

ORP ± 20 mV -1999 ± 1999 mV 
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20. ábra: A dolgozatban vizsgált vízminták mintavételi pontjai 

 
A vízmintákat az urán és rádium méréséhez 0,25 literes PP palackokba, továbbá 

általános, illetve nyomelem analitikai elemzésekhez 1,5 literes PET palackokba, 50 

milliliteres centrifugacsőbe, illetve 0,25 literes üvegbe vettük meg (21. ábra). A 

mintavétel egyes kutaknál mintavételi csapon keresztül, máshol bailer segítségével, a 

tavak, források esetében pedig merítéssel történt. A radon mérésekhez 23 milliliteres üveg 

küvettát használtunk, melyeket előre megtöltöttünk 10 milliliter Optifluor-O szerves 

koktéllal. A mérések elvégzéséig az egyes mintákat hűtőben tároltuk, illetve tartósítottuk. 
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21. ábra: Vízminták; mintavétel vízműkútból, mintavétel felszíni vízből, terepi 

paraméterek mérése a YSI Pro Plus műszerrel; (képek sorrendje balról jobbra) 

 
Az elemanalízis során a fő kationok (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) és anionok (Cl-, HCO3

-, 

SO4
2) kerültek meghatározásra. A Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2- és Cl- ionok 

koncentrációinak meghatározását a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

laboratóriumában Izsák Bálint és munkatársai végezték el. Az elemanalízis során használt 

módszereket, standardokat a 3. táblázat tartalmazza. A HCO3
- koncentráció 

meghatározását az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék laboratóriumában Csondor 
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Katalin és Szikszay László végezte el. Az alkalmazott módszer a titrimetria volt, az 

elemzés itt is a magyar szabványok szerint zajlott. 

A minták nyomelemtartalmával, a bárium és urán kivételével, most nem 

foglalkoztam. A báriumkoncentráció meghatározása kiemelten fontos volt, ugyanis a 

későbbiekben ismertetett Nucfilm diszk csak 0,5 mg/l-nél kisebb báriumkoncentrációjú 

vízminták esetén használható. Ezt a koncentráció értéket egyik mintám esetén sem 

haladta meg a bárium, így a diszkek ezen alkalmazhatósági feltétele teljesült (IX. sz. 

melléklet). 

3. táblázat: A Nemzeti Népegészségügyi Központban az elemanalízis során alkalmazott 

módszerek, felhasznált standardok 
 

Paraméter Módszer Standard Előkészítés 

As, U, Li, Be, B, 

Ti, V, Co, Sr, Ba, 

Na, Mg, K, Ca 

ICP-MS MSZ EN ISO – 

17294-2:2017 

salétromsavval, 

pH<2 

Cl-
 Titrimetria vagy 

Ionkromatográfia 

MSZ 1484- 

15:2009 vagy 

MSZ EN ISO – 

10304-1:2009 

- 

HCO3
-
 Titrimetria MSZ 448-11:1986 - 

SO4
2-

 UV-VIS Fotométer 

vagy 

Ionkromatográfia 

MSZ 448-13:1983 

vagy MSZ EN ISO 

10304-1:2009 

- 

NO3
-
 UV-VIS Fotométer 

vagy    

Ionkromatográfia 

MSZ 1484- 

13:2009 vagy 

MSZ EN ISO – 

10304-1:2009 

- 

 
A vízminták oldottanyagtartalmának összehasonlításához Piper-diagramot 

készítettem. A Piper-diagram használatának előnye, hogy nagyszámú vízminta vizsgálat 

eredményét egy diagramon ábrázolhatjuk, ahol jól látszik az egyes minták összetétele 

közti hasonlóság vagy különbség. A Piper-diagram három mezőből áll, ahol a bal alsó 

sarokban a kationok, a jobb alsó sarokban az anionok háromszög-diagramja szerepel, 

középen pedig egy rombusz alakú diagram összegzi a kationok és anionok meq/l%-ban 
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kifejezett mennyiségét. A háromszögek egy-egy csúcsa a megfelelő ion (vagy ionok 

összegének) normalizált koncentrációjának 100%-os értékét képviseli (meq/l kifejezve). 

A kationok és az anionok százalékos (normalizált meq/l) mennyisége alapján minden 

vízmintát egy-egy pontként ábrázolunk a jobb és baloldali háromszögben. Az 

összetartozó – anionok és kationok mennyiségét mutató – pontokat a – háromszögek 

külső élével párhuzamosan – a rombusz alakú diagramba vetítve, megkapjuk a vízminta 

főion-összetételét reprezentáló pontot (MÁDLNÉ SZŐNYI et al., 2013). A fő kationok és 

anionok koncentrációját mg/l-ben mérjük, a Piper-diagram elkészítéséhez ezeket a 

koncentrációértékeket meq/l értékekre kell átszámolni. Az átváltást a Piper-diagram 

készítésekor a RockWorks program elvégzi, de a fáciesek egyszerűbb meghatározásához 

Excel táblázatban is kiszámoltam a fő ionok meq/l értékeit (V. sz. melléklet). Ehhez a 

𝑚𝑒𝑞

𝑙
=  

𝑚𝑔

𝑙
/𝑎𝑡𝑜𝑚𝑡ö𝑚𝑒𝑔 képletet használtam. Utána az egyes ionokra a %meq/l 

értékeket is kiszámoltam a  %
𝑚𝑒𝑞

𝑙
= 𝑖𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑞

𝑙
/(∑ 𝑖𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑞

𝑙
) ∗ 100 képlet segítségével. 

Ezt követően a mintákat a 4. táblázat alapján besoroltam a vízkémiai fáciesekbe. 

 

4. táblázat: A vízkémiai fáciesek (MÁDLNÉ SZŐNYI et al., 2013) 
 

 Összetevők %-ban 

 
Ca2+ + Mg2+ Na+ + K+ HCO3

- + CO3
- Cl- + SO4

2- 

Kationfácies 

Kalcium-magnézium 90-100 0-10   

Kalcium-nátrium 50-90 10-50   

Nátrium-kalcium 10-50 50-90   

Nátrium-kálium 0-10 90-100   

Anionfácies 

Hidrogénkarbonát   90-100 0-10 

Hidrogénkarbonát- 

klorid-szulfát 

  
50-90 10-50 

Klorid-szulfát- 

hidrogénkarbonát 

  
10-50 50-90 

Klorid-szulfát   0-10 90-100 

 

6.1 Források felmérése 

A Velencei-hegység forrásainak felmérésére 2019. április 1-jén került sor. A 

mintavételi kampány célja elsősorban a korábbi kutatások során sikerrel mintázott és 

vizsgált  
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források felkeresése volt. A terepen minden forrás esetén kitöltésre került a 

forrásfelmérési adatlap, mellyel a Földművelésügyi Minisztérium által vezetett 

forrásnyilvántartás adatainak bővítéséhez járultam hozzá. 

Az Alsó-csepegő forrás Sukoró településen található (22. ábra), természetes 

állapotában lévő forrás, melynek nincs kifolyása, egy gödörben található, a Csöntör-hegy 

lábánál. Az Alsó-csepegő forrásban nem találtunk vizet. 

 

22. ábra: A kiszáradt Alsó-Csepegő-forrás 

 
Az Angelika-forrás a Bodza-völgy végében található, a Sor-hegy lábánál. Esetében 

a fakadási ponttól távolodva gyenge vízfolyás találtunk (23. ábra). A foglalatból nem 

folyt víz, feltételezhetően diffúz megcsapolódásról lehetett szó. 

 

23. ábra: Az Angelika-forrás vizének mintázása 
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Az Éva-forrás már bent található az erdőben, a Gádé-hegy és a Csöntör-hegy 

találkozásánál. Az Éva-forrás esetén sem a foglalatból jött felszínre a víz, hanem attól kb. 

egy méterre diffúz módon szivárgott a víz, mely a lejtőn kis vízfolyássá duzzadt (24. 

ábra). 

24. ábra: Az Éva-forrás foglalata és a forrástól induló vízfolyás (képek sorrendje 

jobbról balra) 

 
Az Éva-forrás közelében található Csepegő-forrásnak semmi nyomát nem láttuk. A 

Hurka-völgyben is találtunk egy felszíni vízfolyást, melyet visszakövettünk egészen a 

fakadásáig, ami egy vizenyős terület volt, feltételezhetően itt is diffúz módon szivárgott 

a víz a felszínre (25. ábra). 
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25. ábra: Vizenyős terület a diffúz megcsapolódású forrásnál a Hurka-völgyben, 

mintavétel a vízfolyásból (képek sorrendje balról jobbra) 

 
A Barlang-kutat a rendelkezésre álló koordináták alapján nem találtuk meg a Külső- 

hegy oldalában, valószínűleg azért, mert az is ki volt száradva a mintavétel napján. Ezzel 

szemben a Borjú-völgyben található Szűcs-kút olyan bő hozammal folyt (26. ábra), hogy 

köbözéssel sikerült hozammérést is végeznünk a vízmintavétel során (6,7 l/min). 

 

26. ábra: Terepi paraméterek mérése a Szűcs-kútnál 

 
Felkerestük Pázmánd határában, a Csekés- és a Cseplek-hegy közti völgyben 

található Andor-forrást és Török-kutat is. Az Andor-forrásban csak pangóvizet találtunk 

a foglalatnál levő mélyedésben (25.ábra). A Török-kutat sem sikerült megmintáznunk, 

mert a kút egy elkerített földterület közepén volt. 
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27. ábra: Pangóvíz az Andor-forrás foglalatánál levő mélyedésben 

 
Összességében 4 vízmintát sikerült begyűjtenünk az Angelika-forrásból, az Éva- 

forrásból, a Hurka-völgyből és a Szűcs-kútból. Az Éva-forrás és a Hurka-völgy esetén a 

radonméréshez és a kémiai elemzéshez szükséges mintavétel különböző pontokon történt. 

A radonméréshez a fakadáshoz közel, míg a kémiai elemzéshez a forrásfakadástól 

távolabbi, bővizű szakaszt mintáztunk. 

 

6.2 Vízminták urán és rádium koncentrációjának meghatározása 

Az urán és rádium mérésére számos, különböző elven alapuló módszer alkalmas, 

mivel az izotópok a bomlás során alfa-, béta-részecskéket, gamma-sugárzást vagy 

fotonokat is kibocsáthatnak. Ezek lehetnek a gamma-spektrometria, alfa/béta- 

folyadékszcintillációs számlálás, termikus ionizációs tömegspekrometria. Az előbb 

említett módszerek alkalmazása ellen szólhat, hogy költségesek vagy a megfelelő 

kimutatási határ eléréséhez nagy mennyiségű vízminta szükséges vagy bonyolult 

mintaelőkészítési módszert igényelnek (EIKENBERG et al., 2001). 

A dolgozatom tárgyát képező vízmintáknál, az urán és rádium mérése minden esetben 

a SURBECK (1995, 2000) által kifejlesztett, Nucfilm diszkeket alkalmazó alfa- 

spektrometria módszerével történt. A bomlásuk során alfa-részecskéket kibocsátó 

radionuklidok meghatározásának ez a legegyszerűbb módja. 
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6.2.1 A mintaelőkészítés menete 

Az U-Nucfilm diszk egy 24,5 mm átmérőjű, 1,1 mm vastagságú polikarbonát anyagú 

korong, melynek felületét Diphoxin gyanta bevonat borítja. A Ra-Nucfilm diszk pedig 

egy 24,5 mm átmérőjű, 1,6 mm vastagságú poliamid anyagú korong MnO2 bevonattal. A 

Diphoxin gyanta- és MnO2-bevonat az uránra, illetve a rádiumra nézve erősen szelektív 

kationcserélő felületként működik, ezért a diszkek használata mellett nincs szükség 

további radiokémiai elválasztási módszerekre a mintaelőkészítés során. A diszk 

alkalmazhatósági feltétele az urán esetén 2 és 3 közti pH (amit sav hozzáadásával érünk 

el, lásd később), a rádium esetén 4 és 8 közti pH, valamint a 0,5 mg/l alatti bárium 

koncentráció. Az előkészítési eljárást követően, 1 nap száradás után a diszkek közvetlenül 

alkalmasak az alfa-spektroszkópiával való mérésre. Így használata a vizekben oldott urán 

(234U+238U) és rádium (226Ra) egyszerű, gyors és költséghatékony mérését teszi lehetővé, 

100 ml vízminta 1 napig történő mérése esetén 5 mBq/l kimutatási határral. 

A mintaelőkészítésre és a mérésre az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéken 

található Müller-Surbeck laboratóriumban került sor. Az előkészítés során a „How to use 

U-NucfilmDiscs” és „How to use Ra-NucfilmDiscs” használati útmutatók alapján jártam 

el (forrás: triskem-international.com). 

Első lépésben (28. ábra, a) egy 100 ml űrtartalmú üveg főzőpoharat desztillált 

vízzel elöblítettem, majd ráírtam a mintaazonosítót és belehelyeztem egy mágneses 

keverő babát. A mintavétel óta hűtőben tárolt, PP palackos vízmintából mérőhenger 

segítségével kimértem 100 ml-t a főzőpohárba (28. ábra, b). Ezt követően 1 ml etilén-

diamin-tetra- acetátot (EDTA) adtam a mintához (28. ábra, c). Az EDTA komplexeket 

képez a kalciummal és megakadályozza, hogy a kevertetés során az is kiváljon a 

diszken. Utána a főzőpoharat elhelyeztem a mágneses keverőn, úgy, hogy középpontja 

az állványhoz rögzített saválló csipesszel egyvonalba essen (28. ábra, d). A Ra-Nucfilm 

diszkről eltávolítottam a védőfóliát és behelyeztem a csipeszbe, a MnO2 bevonatú 

felével kifelé. Az állvány állítható karja segítségével a diszket beleengedtem a vízbe, 

úgy, hogy függőleges és vízszintes irányban is a főzőpohár közepén helyezkedjen el 

(28. ábra, e). Végül bekapcsoltam a mágneses keverőt és magára hagytam a mintát. 8 

óra elteltével leállítottam a mintaelőkészítést, a diszket petri-csészébe helyezett, 

mintaazonosítóval ellátott papírra helyeztem és 24 óráig hagytam száradni (28. ábra, f). 

Ezt követően a diszk készen állt az alfa-spektrométerrel történő mérésre. 
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Miután a vízmintából a szelektíven adszorbens Ra-Nucfilm diszk segítségével 

eltávolítottam az oldott rádiumot, következhetett a vízminta urán méréshez való 

előkészítése. Ugyanahhoz a 100 ml vízmintához hozzáadtam annyi hangyasavat (kb. 1 

ml), hogy a minta pH-ja 2 és 3 közé csökkenjen (28. ábra, g). Ezt követően a 

főzőpoharat visszahelyeztem a mágneses kevertetőre, a csipeszbe belehelyeztem egy U-

Nucfilm diszket és beleengedtem a vízmintába (28. ábra, h). 20 óra kevertetést 

követően a diszket a rádium mintaelőkészítéshez hasonlóan, petri- csészébe helyezett, 

mintaazonosítóval ellátott papírra helyeztem és 24 óráig hagytam száradni (28. ábra, i). 

28. ábra: A mintaelőkészítés menete 

7
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6.2.2 Urán- és rádium aktivitás mérése alfa-spektrométerrel 

A SURBECK (1995, 2000) által a diszkek lemérésére fejlesztett műszer egy 

szilíciumdetektorral rendelkező, szilárd állapotú alfa-spektrométer (29. ábra). Más alfa- 

spektrométerektől eltérően ebben a műszerben a mérés nem vákuumban történik. Miután 

a detektorról eltávolítottam a védőlemezt, az uránra vagy rádiumra előkészített diszket 

behelyeztem a mintatartóba. Egy számítógép segítségével, Palmtop MCA program 

alkalmazásával elindítottam a mérést. A diszk felületén adszorbeálódott urán, illetve 

rádium izotópok bomlásuk során alfa-részecskéket bocsátanak ki. Ezek a részecskék a 

detektorba csapódnak és ionizálják azt. A detektor által keltett jel ezután egy erősítőn 

halad keresztül, majd eljut egy sokcsatornás analizátorba. Az analizátor az urán esetén a 

26-os és 71-es, rádium mérése esetén a 47-es és 72-es csatorna közé beérkező energia 

mennyiségét figyeli. A berendezésnek egy minta leméréséhez 24 órára van szüksége. 

Végül a program által elkészített spektrumból, a görbe alatti terület kiszámításával, egy 

rendelkezésre álló Excel-táblázat segítségével megkaptam az uránra és a rádiumra 

vonatkozó aktivitáskoncentrációkat mBq/l-ben. 

 

 

29. ábra: Az urán és rádium méréséhez használt alfa-spektrométer 

 

6.3 Vízminták radontartalmának meghatározása 

A vízminták radontartalmának leméréséhez a Dr. Horváth Ákos egyetemi docenssel 

való együttműködésnek köszönhetően az ELTE TTK Atomfizikai Tanszékén található 
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TriCarb 1000 TR folyadékszcintillációs spektrométert használtam (30. ábra). A módszer 

alkalmazásához a vízmintákat speciális módon kellett megvenni, úgy, hogy további 

mintaelőkészítésre ne legyen szükség. Ehhez a terepi napot megelőzően, a tervezett 

mintavétel számának megfelelően, 23 ml űrtartalmú üveg küvettákba kimértem 10-10 ml 

speciális szcintillációs koktélt. Ez a koktél esetünkben az OptiFluor-O nevű vegyület. A 

terepen való mintavétel során, egy tűvel ellátott fecskendő segítségével 10 ml vízmintát 

töltöttem a koktél alá. A küvetta lezárása után a kupakot parafilmmel tekertem körbe, 

hogy légmentes legyen. Emellett a kupakra feljegyeztem a mintavétel idejét is, percre 

pontosan (30. ábra). Mivel a radon jobban oldódik a szerves koktélban, mint a vízben, 

ezért a mintavételt követően elkezd beleoldódni a koktélba. A leghosszabb felezési idejű 

222Rn is tovább bomlik 3,8 nap elteltével, ezért a mintákat, amint lehet le kell mérni. 

 

30. ábra: A radonméréshez előkészített vízminta és a TriCarb 1000 folyadék 

szcintillációs spektrométer (forrás: atomfizika.elte.hu) 
 

A folyadékszcintillációs módszer lényege, hogy az egyes mintákhoz adott szcintillációs 

koktélban a beoldódott radon alfa-bomlásának következtében fényfelvillanások 

keletkeznek. A parafilmet eltávolítva, a küvettát a műszerbe téve, a berendezés 

megszámolja ezeket a felvillanásokat, melyek számából a koktélban végbement 

bomlások számára, azaz a radonatomok számára lehet következtetni. Továbbá a 

keletkezett fotonok számából a bomlási energiáról is információt kapunk. A berendezés 

által mért adatokat a rendelkezésre álló Excel-táblázat segítségével tudjuk 

aktivitáskoncentrációkká konvertálni (forrás: fizika.elte.hu). 
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6.4 Homokkő minták begyűjtése, előkészítése és mérése 

A Nadap település határában található felhagyott homokbányában (GYALOG és ÓDOR, 

1983) meglátogatott feltárásokból összesen 4 db üledékmintát gyűjtöttünk be. A 

mintavétel simítózáras műanyag zacskókba történt, mintánként kb. 200 grammot 

gyűjtöttünk. A HOM1 jelzésű minta a bányaudvar felé vezető ösvény jobb oldalán 

kibukkanó világosszürke színű, gyengén konszolidált, finomszemcsés aleuritos 

homokból, a HOM2 a bányaudvarban található feltárásban kibukkanó vörösesszürke 

(hematitos) középszemcsés homokból, a HOM3 a vörösesszürke homokrétegek alatt 

kibukkanó világosszürke, aleuritos finomszemcsés homokból, a HOM4 pedig a pannóniai 

homokrétegekbe bevágódó kevert anyagú lejtőtörmelékből származik. 

 

31. ábra: A nadapi homokbánya feltárásai 
 

A gammaspektroszkópiás méréshez a laza homokot achátmozsárban tovább 

porítottam, amíg az üledék púder finomságú nem lett. Ekkor kimértem belőle 130 

grammot, melyet elküldtem az MTA Atommagkutató Intézetébe. A mintákat a Canberra- 

Packard által gyártott BE5030-7915-30ULB vékonyablakos, széles energiatartományú, 

HPGe detektorral rendelkező gammaspektrométerrel mérték le (32. ábra). Az elemzés 

során a 40K, 210Pb, 226Ra, 214Bi, 214Pb, 228Ra, 228Th, 232Th, 235U és 238U izotópok aktivitása 

került meghatározásra (Bq/kg-ban). 
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32. ábra: A homokminta porítása achátmozsárban, Canberra-Packard 

gammaspektrométer (képek sorrendje balról jobbra) (forrás: iker.atomki.hu)
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7. Hidraulikai elméleti alapok 
 

TÓTH (1999) rávilágított arra, hogy a gravitáció hajtotta felszínalatti vízáramlási rendszerek 

egyben felszín alatti szállítószalagként is működnek. A kőzetvázban mozgó víz és környezete 

között fizikai és kémiai folyamatok zajlanak le (pl. oldódás, kicsapódás, redox reakciók, 

kenőhatás). Emellett anyag- és hőtranszport is zajlik a mélyben. A Velencei-hegység 

környezetében a felszínalatti vizek természetes radioaktivitásának megértését segítheti a 

területen a felszín alatt működő vízáramlási rendszer mozgásának leírása. A gravitáció hajtotta 

vízáramlás fizikailag jellemezhető, mozgását leíró paraméterek a folyadékpotenciál, a 

hidraulikus emelkedési magasság és a vertikális nyomásgradiens.  

7.1 A felszínalatti vízáramlás mozgását leíró törvények, paraméterek 

7.1.1 A Darcy-törvény 

Henry Darcy francia hadmérnök 1856-os publikációja fontos mérföldkő a hidrogeológia 

tudományában. Az általa megalkotott, később róla elnevezett összefüggés szerint a folyadékok 

térfogati áramlása, azaz az áramlási intenzitás egyenesen arányos a hidraulikus emelkedési 

magassággal és fordítottan arányos a távolsággal. A Darcy-törvény legegyszerűbb formában 

felírva a következőképpen néz ki (1.egyenlet), 

𝑞 =  −𝐾 ∗
∆ℎ

∆𝑙
      (1) 

ahol q az áramlási intenzitás (m/s), h a hidraulikus emelkedési magasság (m), Δh/Δl a hidraulikus 

gradiens és K a hidraulikus vezetőképesség (m/s). A törvény kimondja, hogy a felszínalatti 

vízáramlás iránya nem függ a nyomáskülönbségektől, kizárólag a hidraulikus emelkedési 

magasságban mutatkozó különbségek vezérlik. Az egyenletben szereplő negatív előjel azt fejezi 

ki, hogy a víz áramlása a nagyobb hidraulikus emelkedési magasságú helyek felől a kisebbek 

felé történik (FREEZE és CHERRY, 1979). 

7.1.2 A folyadékpotenciál és a hidraulikus emelkedési magasság 

A Darcy-törvény értelmében a felszínalatti vízáramlás irányának és intenzitásának 

megismeréséhez a hidraulikus emelkedési magasságokat kell vizsgálnunk. A felszínalatti víz 

fizikai megközelítésből egy folyadék, melynek energiaviszonyai a folyadékpotenciállal írhatók 

le. A folyadékpotenciál megadja, hogy mekkora a víz egységnyi tömegére eső összes mechanikai 

energia mennyisége (2.egyenlet), 

𝛷 =
𝑊1+𝑊2+𝑊3

𝑚
      (2) 
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ahol Φ a folyadékpotenciál, W1 a gravitációval szemben végzett munka, W2 a gyorsuláshoz 

használt munka, W3 pedig az elasztikus tágulással szemben végzett munka. A folyadékpotenciál 

értékét a vizsgált ponton a gravitációs állandó és a hidraulikus emelkedési magasság értékeivel 

fejezhetjük ki a Hubbert-féle energiaegyenlet alapján (3.egyenlet),  

𝛷 = 𝑔 ∗ 𝑧 +
𝑝−𝑝0

𝜌
      (3) 

ahol Φ a folyadékpotenciál (m2/s2), g a gravitációs gyorsulás (m/s2), z az eleváció (m), p a 

folyadéknyomás (Pa), p0 az atmoszférikus nyomás (Pa) és ρ a sűrűség (kg/m3).  

A p0 atmoszférikus nyomás értékét 0-nak véve tovább egyszerűsíthetünk a 4. és 5. egyenlet 

felhasználásával, 

ℎ = 𝑧 + 𝛹       (4) 

𝑝 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗  𝛹 →   
𝑝

𝜌
= 𝑔 ∗ Ψ    (5) 

ahol Ψ a nyomásemelkedési magasság (m).  

Ekkor a Hubbert-féle energiaegyenlet a következőképpen alakul át (6.egyenlet), 

𝛷 = 𝑔 ∗ 𝑧 +
𝑝−𝑝0

𝜌
= 𝑔 ∗ 𝑧 +

𝑝

𝜌
= 𝑔 ∗ 𝑧 + 𝑔 ∗ 𝛹 = 𝑔 ∗ (𝑧 + 𝛹) = 𝑔 ∗ ℎ   (6) 

𝛷 = 𝑔 ∗ ℎ      (7) 

ahol Φ a folyadékpotenciál (m2/s2), g a gravitációs gyorsulás (m/s2), z az eleváció (m), Ψ a 

nyomásemelkedési magasság (m), p a folyadéknyomás (Pa) és ρ a sűrűség (kg/m3). 

Az összefüggésből leolvasható, hogy a folyadékpotenciál, azaz a víz egységnyi tömegére 

jutó mechanikai energia mennyisége valójában a hidraulikus emelkedési magasság függvénye 

(7.egyenlet). A felszín alatt zajló áramlásokat az energiaminimumra való törekvés vezérli, mely 

során a víz a magasabb energiájú helyekről az alacsonyabb energiájú helyek felé áramlik. A fenti 

egyenlet értelmében ezt a pontok közti hidraulikus emelkedési magasságokkal is kifejezhetjük 

(FREEZE és CHERRY, 1979). 

A hidraulikus emelkedési magasság a vízoszlop magassága egy adott pontban a viszonyítási 

síkhoz mérve. A h értékek egyszerűen meghatározhatók, mégpedig a kútban mért nyugalmi 

vízszint és a kút tengerszint feletti magasságának összegeként (33. ábra). A h értékek 

ismeretében meg tudjuk határozni a hidraulikus gradiens (Δh/Δl) vertikális és a horizontális 

komponensét is, vagyis a felszínalatti vízáramlás függőleges és vízszintes irányát. A vertikális 

komponens meghatározásához egymáshoz közeli, de különböző mélységben szűrőzött kutakra 

van szükség, míg a horizontális komponens megadásához egymástól távol lévő, de azonos 

mélységre szűrőzött kutak szükségesek (TÓTH, 2009). 
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33. ábra: Kutakban mérhető hidraulikus emelkedési magasság és komponensei (FREEZE és 

CHERRY, 1979 után módosította ERHARDT, 2012) 

7.1.3 A vertikális nyomásgradiens 

A gravitáció vezérelte felszínalatti vízáramlási rendszerek esetén a nyomás kiszámolásához 

a g gravitációs állandó és a ρvíz sűrűség mellett a hidrodinamikai paraméterek (h hidraulikus 

emelkedési magasság, a z eleváció és a Ψ nyomásemelkedési magasság) ismerete szükséges 

(8.egyenlet). 

𝑝 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (ℎ − 𝑧) = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝛹    (8) 

A nyomás a mélységgel történő változását a vertikális nyomásgradiens (γ) írja le (9.egyenlet). 

𝛾 =
𝑑𝑝

𝑑𝑑
= −

𝑑𝑝

𝑑𝑧
      (9) 

A negatív előjel arra vonatkozik, hogy a mélység lefele növekvő, pozitív értékeket, míg az 

eleváció csökkenő, negatív értékeket vesz fel. 

Hidrosztatikus állapotban a nyomásemelkedési magasság megegyezik a mérési pont 

talajvíztükörhöz viszonyított helyzetével, azaz a Ψst = d, ahol d a nyugalmi vízszint mélysége. A 

különböző rezsimjellegű területeken eltérő lesz a Ψ értéke. Beáramlási területen a Ψbe < Ψst, 

átáramlási területen Ψst = Ψát és kiáramlási területen Ψst < Ψki.  

Ennek értelmében a különböző rezsimjellegű területeken a nyomásértékek és a vertikális 

nyomásgradiens értékek a következők szerint alakulnak (10., 11. és 12. egyenlet). 

Hidrosztatikus esetben, ahol Ψst = d, 
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𝑝𝑠𝑡 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝛹𝑠𝑡 →  𝛾𝑠𝑡 =
𝑑𝑝𝑠𝑡

𝑑𝑑
= −

𝑑𝑝𝑠𝑡

𝑑𝑧
= 𝜌 ∗ 𝑔   (10) 

Beáramlási területen, ahol Ψbe < Ψst, 

𝑝𝑏𝑒 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝛹𝑏𝑒 →  𝛾𝑏𝑒 =
𝑑𝑝𝑏𝑒

𝑑𝑑
= −

𝑑𝑝𝑏𝑒

𝑑𝑧
   (11) 

Kiáramlási területen, ahol Ψst < Ψki, 

𝑝𝑘𝑖 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝛹𝑘𝑖 →  𝛾𝑘𝑖 =
𝑑𝑝𝑘𝑖

𝑑𝑑
= −

𝑑𝑝𝑘𝑖

𝑑𝑧
   (12) 

Ezeknek megfelelően a vertikális nyomásgradiens hidrosztatikus esetben a nyomásgradiens 

a sűrűség és a gravitációs gyorsulás szorzata (γst = ρ ∙ g), ez az átáramlási területekre jellemző. A 

hidrosztatikusnál kisebb gradiens esetén szubhidrosztatikus nyomásgradiensről beszélünk, mely 

a beáramlási területek jellegzetessége (γst>γbe). Ha a gradiens nagyobb a hidrosztatikusnál, akkor 

szuperhidrosztatikus a nyomásgradiens, mely a kiáramlási területekre jellemző (γst<γki) (34. 

ábra) (TÓTH, 2009). 

 

34. ábra: A nyomás-eleváció profilok p(z) kiegészítve a hidrosztatikus (1000kg/m3) sűrűségű 

vízre vonatkoztatott) és a litosztatikus nyomásprofillal (MÁDLNÉ SZŐNYI és mtsi. 2018) 
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7.2 Medencehidraulikai alapok 

TÓTH (1962, 1963) az áramlási rendszerek működésének könnyebb megértéséhez 

egyszerűsített vízáramlási modelleket készített, melyek az úgynevezett egységmedence 

és az összetett medence modell. 

 
7.2.1 Az egységmedence 

Az egységmedence a földkéreg lehatárolt háromdimenziós blokkja (35. ábra), melyre 

igaz, hogy 

• a kőzetváz hidraulikus vezetőképessége homogén, izotróp 

• felszínét egy tengelyesen szimmetrikus topográfiai mélyedés adja 

• vízszintje a talajvíztükör, mely lineárisan emelkedik a völgy aljától a 

vízválasztóig 

• áramképe stacioner 

• alulról egy ténylegesen impermeábilis horizontális réteg határolja 

• oldalról függőleges síkok határolják a vízválasztó és a völgy alatt, ezeken 

keresztül nincs vízáramlás a geometriai okok miatt fennálló szimmetria 

következtében. 

Az egységmedence áramképe ekvipotenciálokból és a rájuk merőleges 

áramvonalakból áll. A medencében fennálló talajvízszint különbségek vízáramlást 

indukálnak a medencén belül. A vízválasztónál beáramlást, a völgynél kiáramlást, a kettő 

között átáramlást figyelhetünk meg. Ez alapján különítjük el a különböző rezsimjellegű 

területeket, melyek rendre beáramlási vagy utánpótlódási, kiáramlási vagy 

megcsapolódási és átáramlási területek (TÓTH, 1962). 
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35. ábra: Az egységmedence (TÓTH, 1962 nyomán ERHARDT, 2012) 

 

7.2.2 Az összetett medence 

Az összetett medence az egységmedence továbbfejlesztett változata, a valóságos 

vízáramlási képet jobban tükröző modell (36. ábra). Az egységmedencéhez hasonlóan a 

földkéreg egy lehatárolt, háromdimenziós része, melyre igaz, hogy 

• topográfiai magaslatokkal határolt terület 

• legalacsonyabb részét felszíni víztest foglalja el 

• fiziográfiai viszonyai hasonlóak a teljes területén 

• területe maximum néhány 100 km2. 

 
Határfeltételei megegyeznek az egységmedencénél leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a felszín szinuszos függvénnyel írható le és a talajvíztükör nem egyezik meg a 

felszínnel, csak nagyjából leköveti azt. 

Az összetett medencében annak legmélyebb és legmagasabb topográfiai pontja közt 

további magaslatokat és mélyedéseket találunk. Az egységmedencéhez képest a 

domborzatban bekövetkező változás a be-, ki-, átáramlási területek váltakozó 

elrendezését okozza. Továbbá a hierarchikusan fészkelt áramlási rendszerek 

kialakulásához vezet a medencében. Lokális áramlás alakul ki abban az esetben, ha a be- 

és kiáramlási terület szomszédos egymással. Az intermedier áramlások esetén a be- és 

kiáramlási terület nem szomszédos egymással, de nem is a medence legmagasabb, illetve 
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legalacsonyabb pontja. A medencében található regionális magaslat és regionális völgy 

között kialakuló áramlást regionális áramlási rendszernek nevezzük. 

 

36. ábra: Az összetett medence (TÓTH, 1963 nyomán MÁDLNÉ SZŐNYI et al., 2013) 

 
Az áramlási rendszerek behatolási mélységét a domborzat, a talajvíztükör lefutása és 

a medencegeometria határozza meg és a lokálistól a regionális áramlásig nő. Ennek 

eredményeként az áramlási intenzitás csökken, a víz tartózkodási ideje nő a lokálistól a 

regionálisig. Az egyes áramlási rendszerek elkülönítésében a víz fiziko-kémiai 

paramétereinek vizsgálata segíthet (TÓTH, 1963). 

 
7.2.3 A különböző rezsimjellegű területek jellemzése 

Az áramlási rendszerek tárgyalásán túl fontos a medencékben kialakuló különböző 

rezsimjellegű területek jellemzőinek szabályszerű változásainak bemutatása is. A be- át- 

és kiáramlási területek jellegzetes fizikai és kémiai jellemzőkkel bírnak. Beáramlási 

területeken a hidraulikus emelkedési magasság szubhidrosztatikus, az áramlás iránya 

lefele mutat. A felszínalatti vizeket alacsony oldottanyag tartalom, magas CO2 

koncentráció, alacsony hőmérsékleti és nyomás gradiens jellemzi. Emellett a negatív 

vízmérleg miatt viszonylag száraz és kémiailag kimerült, kilúgozott talajtípus az 

uralkodó. Továbbá a felszín közelében oxidatív körülmények uralkodnak. 

Átáramlási területeket hidrosztatikus hidraulikus emelkedési magasság, állandó 

hőmérséklet, alacsony CO2 tartalom a jellemzi, a víz összetétele a kőzet-víz 

kölcsönhatások eredményeképpen módosul. Az oldottanyag tartalom fokozatosan 

növekszik. 
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Kiáramlási területeken szuperhidrosztatikus emelkedési magasság jellemző, a 

vízáramlás iránya felfele mutat. A víz oldottanyag tartalma magas, de az esővízzel való 

keveredés miatt felfelé csökkenő oldottanyag tartalom jellemző. A pozitív vízmérleg 

víztöbbletet, és esetleges wetland-ek kialakulását okozza. Sós talajok, sófelhalmozódások 

is kialakulhatnak, valamint gyengül a talaj- és kőzetállékonyság a területen. Emellett 

pozitív geotermikus anomáliák és a szállított ásványi anyagok akkumulációja jellemző 

(TÓTH, 2009). 
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8. A hidraulikai adatfeldolgozás adatforrásai és módszerei 

A hidraulikai adatfeldolgozáshoz szükséges adatokat a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat Vízföldtani Adattárában található vízföldtani naplókból gyűjtöttem ki. 

Dolgozatomban Aba, Adony, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Dunaújváros, Ercsi, 

Hantos, Iváncsa, Gárdony, Kajászó, Kápolnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, 

Mezőfalva, Nagylók, Nagyvenyim, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Perkáta, Pusztaszabolcs, 

Rácalmás, Ráckeresztúr, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, 

Szabadegyháza, Százhalombatta, Székesfehérvár, Velence és Vereb települések 

kútjainak adatai alapján dolgoztam. (A vizsgálati terület pontos elhelyezkedését a 4. 

fejezetben található 10. ábra mutatja.) A hidraulikai feldolgozáshoz elengedhetetlenek a 

kutak EOV koordinátái, a kutak tengerszint feletti magasságai, a szűrőzött szakasz alsó 

és felső részének helyzete és a nyugalmi vízszint értéke. Hiányzó koordináta vagy 

tengerszint feletti magasság esetén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján 

megtalálható Magyarország fúráspont térképe (1:100000)-t használtam, melyről a 

településnév és a kataszteri szám ismeretében le tudtam olvasni a koordinátákat, 

tengerszint feletti magasságot. Amikor más fontos adat hiányzott, az adott kutat töröltem 

az adattáblából. Az adatszűrést követően összesen 1089 kút adata állt rendelkezésemre. 

 

8.1 Nyomás-eleváció profilok készítése 

A hidraulikai elemzések során használt elsődleges módszer a nyomás-eleváció, más 

néven p(z) profilok szerkesztése. A p(z) profilokat néhány 10 km2–en belül található, 

különböző mélységtartományokra szűrőzött kutak pórusnyomás (vagy nyugalmi 

vízszintjeiből számolt pórusnyomás) adatokból szerkesztjük. A felhasznált kutak területi 

közelsége megengedi, hogy a bennük mért nyomásértékekből meghatározzuk a 

felszínalatti vízáramlás vertikális nyomásgradiensét (további részletek a 7.1.3 fejezetben 

olvashatók) és összehasonlítsuk azt az ideális hidrosztatikus értékkel. Hidrosztatikus 

nyomásviszonyok esetén a vertikális nyomásgradiens γst=9,81MPa/km, ekkor a 

folyadékra ható felhajtóerő és a gravitációs erő egyensúlyban vannak, azaz nincs 

vertikális folyadékáramlás – ez átáramlási rezsimjellegű területekre utal. A gravitáció 

hajtotta vízáramlás hatására a rendszer dinamikus állapotba kerül és a hajtóerő a rendszert 

kimozdítja egyensúlyi állapotából. Ennek következtében vertikális irányú áramlási 

komponens is generálódik, így a vertikális gradiens dinamikussá válik (γdyn). Beáramlási 

rezsimjellegű területeken γdyn<γst,, azaz a nyomásgradiens szubhidrosztatikus, ami lefelé 

történő vertikális áramlást jelez. Kiáramlási területeken γdyn>γst, ami feláramlásra utal, ez 
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esetben a γdyn szuperhidrosztatikus (MÁDLNÉ SZŐNYI, 2019). A p(z) profilok 

elkészítésével, azaz a vertikális nyomásgradiens kiszámításával és a hidrosztatikus 

nyomásgradienssel való összevetésével meghatározhatjuk a profilhoz felhasznált kutak 

által lefedett területre jellemző vertikális vízáramlási irányt. 

A nyomás-eleváció profilok elkészítéséhez a vízföldtani naplókból kigyűjtött 

adatokon (EOV koordinátái, a kutak tengerszint feletti magasságai, a szűrőzött szakasz 

alsó és felső részének helyzete és a nyugalmi vízszint értéke) túl további származtatott 

mennyiségek is kellenek. Ezek pedig a szűrőközép tengerszint feletti magassága, a 

hidraulikus emelkedési magasság és a pórusnyomás. 

Először a szűrőzött szakasz alsó és felső határához tartozó mélységeket átlagoltam, 

ezzel megkaptam a szűrőközép mélységét. A kút tengerszint feletti magasságából 

kivonva ezt az értéket megkaptam a szűrőközép tengerszint feletti magasságát (z). A 

hidraulikus emelkedési magasságának (h) kiszámításához a kút tengerszint feletti 

magasságához hozzáadtam – az előjel figyelembevételével – a nyugalmi vízszint 

értékeket. A fenti két paraméter ismeretében, a 13. egyenlet segítségével ki tudtam 

számolni a p(z) profilok elkészítéséhez szükséges nyomásértékeket, 

𝑝 =
𝜌∗𝑔∗(ℎ−𝑧)

1000000
           (13) 

ahol ρ a víz sűrűsége (1000 kg/m3), g a gravitációs állandó (9,80665 m/s2), h a hidraulikus 

emelkedési magasság, z pedig az eleváció, azaz a szűrőközép tengerszint feletti 

magassága. A pórusnyomás értékét MPa-ban kaptam meg. Végül a kiszámolt 

nyomásértékeket a szűrőközép elevációk függvényében diagramon ábrázoltam és a 

pontokra illesztett egyenes egyenletének segítségével kiszámoltam a vertikális 

nyomásgradienst. 

8.2 Áramképek készítése 

Az ún. áramképek a felszínalatti vízáramlási rendszerek kvalitatív és kvantitatív 

jellemzőinek grafikus megjelenítési eszközei. Az áramképeket kétféle vonalas elem 

alkotja, melyek az ekvipotenciális vonalak és az áramvonalak. Az ekvipotenciális vonalak 

mentén a hidraulikus emelkedési magasság állandó, míg az áramvonalak a 

folyadékrészecskék áramlási pályáját írják le. Homogén-izotróp esetben az 

ekvipotenciális és áramvonalak merőlegesek egymásra. Ábrázolásuk az x-y síkon egy 

potenciometrikus felszínt jelent, a z-s síkon pedig hidraulikus keresztszelvényt (MÁDLNÉ 

SZŐNYI et al., 2013). 
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8.2.1 Tomografikus potenciáltérképek 

A felszínalatti vízáramlás horizontális komponensének megértéséhez tomografikus 

potenciáltérképeket készítettem az adattárból kigyűjtött kútadatok és a belőlük 

származtatott hidraulikus emelkedési magasság értékek alapján. A potenciometrikus 

térképek készítésekor a mélységtartományt úgy kell megválasztani, hogy a lehető 

legszűkebb legyen, ugyanakkor az adatok területi eloszlása is elégséges legyen és az 

egész vizsgálati területet lefedő potenciál értékeink legyenek. Első lépésben hisztogramot 

készítettem a kutak szűrőközép eleváció értékeiről (37. ábra). Tetszőleges, minél szűkebb 

rekesztartományokat adtam meg, hogy megtudjam a kutak milyen gyakorisággal vannak 

a különböző mélységekre szűrőzve. Végül az alábbi rekesztartományokat választottam. 

 

 

37. ábra: A kutak szűrőközép eleváció szerinti megoszlása 

 
A kutak rekesztartomány szerinti szűrőközép eleváció, illetve terület szerinti 

megoszlását a 38. ábra térképén ábrázoltam. Az egyes mélységtartományokra szűrőzött 

kutak tengerszint feletti magasságából és a kútban mért nyugalmi vízszintből számolt 

hidraulikus emelkedési magasság (h) értékeket kontúrtérképeken jelenítettem meg, ahol 

az egyes kontúrvonalak az azonos hidraulikus emelkedésű pontokat kötik össze, azaz 

ekvipotenciális vonalak. A térképek készítéséhez felhasznált kutak egyazon vízadó 

képződményre vannak szűrőzve, így az áramlási teret homogén-izotrópnak feltételeztem, 

vagyis a vízáramlás az ekvipotenciálokra merőlegesen történik. 
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38. ábra: A különböző szűrőközép elevációjú kutak területi eloszlása 

 

8.2.2 Hidraulikus keresztszelvény készítése 

A hidraulikus keresztszelvények segítségével az áramkép függőleges vetületét 

tanulmányozhatjuk. Készítésük során egy függőleges (s, z) síkban ábrázoljuk a 

hidraulikus emelkedési magasságokat (h) a mérési pont P(s, z) helyzetének 

függvényében. A megfelelő irányban szerkesztett hidraulikus keresztszelvények 

kiegészíthetik és tisztázhatják a folyadékpotenciál térről a nyomás-eleváció profilok és 

tomografikus potenciáltérképek alapján alkotott képet (MÁDLNÉ SZŐNYI et al., 2013). 

A szelvény nyomvonalának kijelölésekor a domborzat lefutását vettem figyelembe. 

A gravitáció hajtotta felszínalatti vízáramlás a vízválasztók felől a folyóvölgyek irányába 

tart, ezért feltételeztem, hogy a Velencei-hegység és attól ÉK-re húzódó Vértes 

magaslatai felől a Duna irányába mutat az áramlás iránya. Ennek megértéséhez 

készítettem el a keresztszelvényt, melynek nyomvonalát 38. ábra a térképén tüntettem 
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fel. A nyomvonal kijelölése után az összes, a területről rendelkezésemre álló kút közül az 

ArcMap 10.2.2 program segítségével leválogattam a nyomvonal bal és jobb oldalán 1-1 

kilométer távolságba esőket. A leválogatott pontokat bevetítettem a szelvény vonalára, 

majd kiszámoltam a kezdőponttól mért távolságukat. Végül a p(z) profilok és a 

tomografikus térképek készítésekor is felhasznált, kútadatok alapján számolt hidraulikus 

magasság értékeket a szelvény menti távolság függvényében ábrázoltam. 
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9. Eredmények bemutatása 

A terepi paraméterek, kémiai eredmények és a radionuklid koncentrációk 

tárgyalásakor a forrásvízből, felszíni és felszínalatti vízből származó mintákat a könnyebb 

elkülöníthetőség érdekében következők szerint jelöltem: a felszíni víz mintákat dőlt 

betűkkel (pl. VTO), a forrásvizeket aláhúzással (pl. ANG), felszínalatti víz mintákat pedig 

félkövér betűkkel (pl. JAK) írom. A diplomamunkámhoz begyűjtött mintákat és 

típusukat az 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat: A kutatásom során gyűjtött vízminták típusai 
 

minta típusa mintaszám azonosító 

tavi 5 VTO, BIK, PAL, ZTOK51, ZKTO 

forrás 4 ANG, HUR, EVA, SZUCS 

 

felszínalatti 

víz 

 

 
44 

 

JAK, SISK, PMAV, PER1, PER2, PER3, SV1, SV2, SV3, ST2, ZTEM, 

P4M, TP, SIM, FAR, PM, DÖR, SZV1, SZV2, ZK52, REM, SKA1, SKA2, 

FELC, STK44, ABA1, ABA2, ABA3, ABA4, SARK3, SARK4, FKÖRT, 

ABET, AGROA, VENTZ, VAD, NVBERN, NVBERN2, NVBERN3, 
PALHAL, HANG1, HANG2, NVGY, NVGY2 

 

9.1 Terepi paraméterek 

A terepen mért fiziko-kémiai paraméterek (hőmérséklet, fajlagos elektromos 

vezetőképesség, oldottoxigén-tartalom, pH, redoxpotenciál) értékeit az I. sz. melléklet 

foglalja össze, rájuk vonatkozó leíró statisztikai adatok a II. sz. mellékletben olvashatók. 

A hőmérséklet tekintetében a mért értékek a 9,7 és 25,8°C közti tartományba esnek. 

Legalacsonyabb hőmérsékletet a SZUCS, ANG, HUR források vizében mértem (rendre 

9,7; 10,6 és 12,4°C). A felszíni és a felszínalatti vizek nem különültek el egymástól. A 

felszíni vizeknél a ZKTO, VTO és ZTOK51 mintákban magas hőmérsékletet mértem 

(rendre 24,3; 24,7 és 25,8°C), míg a PAL és BIK felszíni víztestekben alacsonyabb, rendre 

17,9 és 20°C hőmérsékletet. Utóbbi két mintavételi pont erdős területen voltak, ezért 

mérhettem bennük a felszíni vizekben vártnál alacsonyabb hőmérsékletet. A felszínalatti 

vízminták közül 10 minta (TP, JAK, REM, FELC, HANG1, PMAV, SIM, ABA1, 

FAR, PALHAL) esetén is 20°C-ot meghaladó hőmérsékletet mértem. Megfigyelhető 

továbbá, hogy a szűrőközép eleváció, illetve a mintavételi pont tengerszint feletti 

magasságának (mBf) csökkenésével nő a hőmérséklet (39. ábra). A mintákban mért 

hőmérséklet leggyakrabban a 14,2–20,9 °C közti tartományba eső értékeket vett fel. 

Kiugró értéket a hőmérséklet tekintetében nem mértem. 
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39. ábra: A mintákban mért hőmérséklet és a szűrőközép eleváció, tengerszint feletti 

magasság kapcsolata 

 
A vezetőképesség esetén széles, 236 és 3635 µS/cm közti spektrumot mértem (40. 

ábra). A forrásvíz mintáknál nem lehet szabályszerűséget felfedezni a vezetőképesség 

értékekben, ugyanis változó értékeket (az ANG esetén 236, a SZUCS esetén 625, az EVA 

esetén 815, a HUR esetén pedig 826 µS/cm-t) mértem. A felszíni vizek a spektrum 

magasabb vezetőképesség értékeit képviselik (ZTOK51-ben 1359, ZKTO-ban 1420, PAL- 

ban 1787, BIK-ben 2459, VTO-ban 3635 µS/cm), míg a felszínalatti vízből származó 

mintákban mért vezetőképesség leggyakrabban az 500–1500 µS/cm közti tartományba 

eső értékeket vett fel. Az összképet nézve kiugróan alacsony értéket mértem az ANG 

mintában (236 µS/cm) és kiugróan magasat a VTO mintában (3635 µS/cm), mely 

értékeket az említett minták forrásvíz, illetve tavi eredetével lehet összefüggésbe hozni. 
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40. ábra: A mintákon mért vezetőképesség és a szűrőközép eleváció, tengerszint feletti 

magasság kapcsolata 

 
Az oldottoxigén-tartalmat a műszer százalékban és mg/l-ben is méri. A mért értékek 

a 0,4–128%, illetve a 0–13,1 mg/l közti tartományba esnek (41. ábra). Általánosságban 

elmondható, hogy a felszíni vizeknek és a forrásvizeknek magasabb az oldottoxigén- 

tartalma, mint a felszínalatti vizeknek. A felszínalatti vízből származó mintáknál az 

oldottoxigén-tartalom a 0,4–128% (0–13,1 mg/l) tartományban mozog, az értékek 

eloszlása egyenletes, egyik minta esetén sem mértem kiugró értéket. A felszíni 

vízmintákban 57–113% (4,6–9,1 mg/l) közé, a forrásoknál 58–110% (6,3–11,6 mg/l) 

közé estek az oxigén koncentrációk. A 100%-os oldottoxigén-tartalmat meghaladó 

értékek nem a műszer mérési hibájából fakadnak, hanem abból, hogy a műszert levegővel 

(21% O2 tartalom) telített vízre kalibrálják 100%-os telítettségre. Ezzel szemben 

természetes vizekben (főként felszíni vizekben) az ott élő organizmusok fotoszintetizáló 

tevékenységük során tiszta oxigéngázt termelnek (forrás: ysi.com). 

A pH minden minta esetén semleges közeli-enyhén lúgos tartományban mozgott, 

6,6-től 8,9-ig terjedő tartományba eső értékeket mértem. Az összes felszíni víznek és 

forrásnak 8-nál magasabb volt a pH-ja (8,1–8,9), mely a felszíni víztestek nagyobb 

antropogén hatásnak való kitettségére utalhat. A forrásvizek és felszínalatti vizek pH-ja a 

tartományon belül nem mutatott szabályszerűséget (42. ábra). 
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41. ábra: A mintákon mért oldottoxigén-tartalom és a szűrőközép eleváció, tengerszint 

feletti magasság kapcsolata 

 

 

42. ábra: A mintákban mért pH és a szűrőközép eleváció, tengerszint feletti magasság 

kapcsolata 

 
A redoxpotenciál széles spektrumon változott, -181 mV-tól egészen 440 mV-ig 

kaptam értékeket (43. ábra). A forrásvízből, a felszíni és a felszínalatti vízből származó 

minták közt nem fedeztem fel szabályszerűséget, a redoxpotenciál értékek a vízminták 
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eredete alapján nem különültek el, azt leszámítva, hogy az összes felszíni és forrásvíz 

minta oxidatív volt, míg a felszínalatti vizek közül 29 minta esetén oxidatív, 14 minta 

esetén reduktív viszonyokat mértem. A PER2-ben mért 440 mV-os, a FELC-ben mért - 

73,5 mV-os és a SISK-ben mért -181 mV-os redoxpotenciál kiugró értéknek számít, a 

legtöbb minta a -48–286 mV tartományba esik. 

 

43. ábra: A mintákban mért redoxpotenciál és a szűrőközép eleváció, tengerszint feletti 

magasság kapcsolata 

 

9.2 Vízkémia 

A következőkben a vízmintákban mért főionok (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, HCO3

- 

és Cl-) koncentrációértékeinek alakulásáról lesz szó. A Nemzeti Népegészségügyi 

Központ által a vízmintákban mért nyomelem koncentrációk jelen dolgozatban nem 

kerülnek bemutatásra. 

A kapott főion koncentrációértékeket mg/l-ben adom meg, az értékeket a III. sz. 

melléklet mutatja be, a vonatkozó leíró statisztikai adatokat pedig a IV. sz. melléklet 

tartalmazza. A Na+ ion esetén a mért koncentrációértékek a 8,43–172,46 mg/l 

tartományba esnek. A forrásvizeket alacsony (8,43–22,59 mg/l), a felszíni vizeket 

magasabb (37–150 mg/l) Na+ koncentráció jellemzi. Kiugró értéknek számít a VTO-ban 

mért 150 mg/l, az ABA1-ben mért 170,4 mg/l és az ABA3-ban mért 172,46 mg/l 

koncentráció. 
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Az oldott K+ koncentráció értékek a 0,89–57 mg/l tartományban mozognak. A VTO 

minta 57 mg/l-es koncentrációja kiugró értéknek számít, ami felszíni víz jellegéből 

adódik. A többi minta esetén a meghatározott értékek a 0,89–24 mg/l közé estek. 

Ca2+ ion esetén a koncentrációértékek a 11–220 mg/l tartományba estek. A felszíni 

vizekből és forrásokból származó minták két csoportot alkottak. A ZTOK51, VTO, ANG 

és ZKTO mintákban alacsony, rendre 11; 14; 22,35 és 35 mg/l koncentrációt adtak, míg 

az EVA, PAL, HUR és BIK mintákban magas, rendre 88,7; 90; 111,07 és 220 mg/l volt a 

kalcium koncentrációja. A felszínalatti vízminták koncentrációja a 35,5–85,28 mg/l-es 

tartományban egyenletesen oszlik el, esetükben a JAK 115,56 mg/l-es koncentrációja 

kiemelkedő. 

Az oldott Mg2+ koncentrációk vizsgálatakor a felszíni víz és a forrásvíz eredetű 

minták elkülönültek. A források esetén 6,87–32,64 mg/l, a felszíni vizek esetén 130-210 

mg/l koncentrációkat mértek. A felszínalatti víz minták közül a 17,67–89,71 mg/l 

tartományba esik 42 db, ezen minták koncentráció értékei egyenletesen oszlanak el ebben 

az intervallumban. Kiugróan magas koncentrációt a REM-ben (154,41 mg/l) és a DÖR- 

ben (166,08 mg/l) mértek. 

A HCO3
- koncentráció értékek az 51–1179 mg/l tartományba esnek. A forrásvizek 

HCO3
- koncentrációja a legalacsonyabb (ANG esetén 51 mg/l, SZUCS esetén 216 mg/l, 

EVA esetén 248 mg/l, HUR esetén 395 mg/l). Az ANG-ban mért 51 mg/l a minták 

összességét tekintve kiugróan alacsony HCO3
- koncentrációnak minősült. Ezzel szemben 

a legmagasabb koncentrációkat felszíni vízmintákban (ZKTO esetén 728 mg/l, PAL 

esetén 804 mg/l, VTO esetén 1179 mg/l) mértek. A felszíni vizek közül a VTO-ban mért 

1179 mg/l hidrogénkarbonát messze meghaladja a többi koncentráció értéket. A 

felszínalatti vizekben 369–688 mg/l terjedelemben, míg a felszíni vizekben 536–1179 

mg/l terjedelemben alakultak a koncentrációk. 

A mért SO4
2- koncentrációk esetén a legkisebb és legnagyobb mért érték közt két 

nagyságrend különbség van, az értékek 3,25–770 mg/l tartományba esnek. A mért értékek 

közül 38 db a 3,25–344 mg/l-ig tartó intervallumba esik. Ezek az ANG minta (60 mg/l) 

kivételével mind felszínalatti vízből származnak. A 120–770 mg/l intervallumba esik a 

DÖR, ABA3, ABA1, ST2, REM, VENTZ és JAK, valamint a SZUCS, ZKTO, HUR, 

ZTOK51, EVA, PAL, BIK és VTO minták. Köztük a VTO 770 mg/l-es koncentrációja 

emelkedik ki. 

Az oldott Cl- koncentrációjáról is elmondható, hogy a legkisebb és legnagyobb mért 

érték közt két nagyságrend különbség van. Az értékek a 2,8–380 mg/l intervallumba 
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esnek. A felszíni vízminták esetén a koncentráció 83–380 mg/l között mozgott, ahol a 

BIK és VTO minták 380 mg/l koncentrációja jóval meghaladta a PAL, ZTOK51 és ZKTO 

mintákban mért koncentrációkat (rendre 100, 89 és 83 mg/l). Ezzel szemben a forrásvíz 

mintákban alacsony, 2,8–25 mg/l koncentrációkat mértek. A felszínalatti vízből származó 

mintákban mért értékek egy kivételével a 4,4–90 mg/l tartományba esnek. Az ST2 195 

mg/l-es koncentrációja számít kiugró értéknek. 

A teljes oldottanyag tartalom (TDS) 116 és 2375 mg/l tartományban mozog. A 

felszíni vizek mind magas oldottanyag tartalommal (935–2375 mg/l) jellemezhetők. 

Ezzel szemben a forrásból származó minták széles tartományt ölelnek fel (116–584 mg/l), 

a legalacsonyabb oldottanyag tartalommal az ANG minta jellemezhető. A felszínalatti 

vízből vett minták esetén 34 db a 400–603 mg/l intervallumba esik. Ennél magasabb 

TDS-t a felszínalatti vizek esetén az ABA4, SARK4, VENTZ, DÖR, STK44, REM, 

ABA3, ABA1, ST2 és JAK mintákban mértek, mégpedig 655–1143 mg/l értékek közt. 

Az összes minta közül kiemelkedő a VTO 2375 mg/l TDS-e. A 44. ábra szemlélteti, hogy 

a szűrőközép eleváció, illetve a tengerszint feletti magasság csökkenése és a TDS 

növekedése között nem fedezhető fel közvetlen kapcsolat, az 500 mg/l körül mozgó TDS 

értékekhez széles tartományban változó eleváció társul. 

 

 

44. ábra: A minták összes oldottanyag tartalma és a szűrőközép eleváció, tengerszint 

feletti magasság kapcsolata 
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A vízminták oldottanyag tartalmának könnyebb összehasonlíthatósága érdekében a 

főion koncentrációkat Piper-diagramon jelenítettem meg (45. ábra). A jelkulcsban 

látható, hogy a mintákat eredet szerint különböző szimbólumokkal jelöltem. A 

felszínalatti vízből származó minták esetén nem tettem további megkülönböztető jelzést, 

ugyanis a diagram készítésének folyamata során sem területi, sem eleváció szerint nem 

fedeztem fel szabályszerűséget. 

Összesen 6 féle vízkémiai fáciest különítettem el. A vízminták fáciesekbe való 

besorolásához szükséges meq/l-be átszámolt főion koncentrációkat a V. sz. melléklet 

tartalmazza, míg a vízkémiai fáciesek szerinti csoportosítást, a domináns anion és kation 

típusokat a VI. sz. melléklet tartalmazza. A VTO, ANG és EVA mintákat kálcium-

nátrium-klorid-szulfát-hidrogénkarbonát fáciesbe; a BIK mintát kálcium-magnézium-

klorid-szulfát-hidrogénkarbonát fáciesbe; a PAL, ZTOK51, ZKTO, P4M, REM, SKA1, 

SKA2, PMAV, JAK, STK44, ST2, SV3, SZUCS, ABA2, SARK3, FKÖRT, AGROA, 

VENTZ, VAD, HANG1 kálcium-nátrium-hidrogénkarbonát-klorid-szulfát fáciesbe; 

FAR, PM, ZTEM, ZK52, FELC, TP, SISK, SIM, PER1, PER2, PER3, SZV1, 

SZV2, SV1, SV2, ABET, NVBERN, NVBERN2, NVBERN3, HANG2, PALHAL, 

NVGY, NVGY2 kálcium-nátrium-hidrogénkarbonát fáciesbe; a DÖR, HUR pedig 

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonát-klorid-szulfát fáciesbe sorolható. 

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a területről gyűjtött vízminták kémiai 

jellegüket tekintve hasonlóak. A legtöbb minta (30 db) esetén nincs domináns kation; az 

ANG, SZUCS, HUR, EVA esetén a kálcium; a VTO, PAL, ZTOK51, ZKTO, REM, DÖR, 

SKA1, SKA2, SIM, SZV2, HANG2, NVGY2 mintákban a magnézium dominanciája; 

az ABA1, ABA3, ABA4 és SARK4 mintákban pedig a nátrium-kálium dominanciája 

jellemző. Anionok tekintetében 49 minta esetén a hidrogénkarbonát dominál, kivétel ez 

alól az EVA, VTO és a BIK minták, ahol nincs domináns anion és az ANG minta, ahol a 

szulfát a domináns anion. 
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45. ábra: A vízminták oldottanyag tartalmának szemléltetése Piper-diagramon 

 
9.3 Radionuklidok 

A diplomamunkám során feldolgozott 53 db vízminta közül 30 esetén a lemért 

uránkoncentrációkat egy korábbi tanulmányban már publikálták (ERŐSS et al., 2018), így 

azokat csak a diszkusszióban fogom megemlíteni. 

Az urán, rádium és radon koncentrációértékeket a VII. sz. melléklet, a vonatkozó 

leíró statisztikai adatokat pedig a VIII. sz. melléklet tartalmazza. Az urán és rádium 

koncentrációértékek kiértékelésekor az összesalfa-aktivitáskoncentrációra vonatkozó 100 

mBq/l-es határértéket, a radon esetén pedig a rá vonatkozó 100 Bq/l határértéket 

használtam viszonyítási alapul (201/2001. (X.25) Kormányrendelet és 313/2015. (X.28) 

kiegészítése alapján). 
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Az urán aktivitáskoncentráció értékek széles, 3–358 mBq/l tartományban mozognak. 

100 mBq/l-t meghaladó aktivitást a VENTZ, EVA, SARK3, AGROA, SZUCS, HUR, 

HANG2, NVGY1, NVGY2 mintákban mértem. A HANG1, NVBERN, NVBERN2, 

NVBERN3, ABA1 és VAD jelzésű mintákban kimutatási határ alatti vagy ahhoz közeli 

(3-15 mBq/l) koncentrációt kaptam. Az uránkoncentrációkat szűrőközép eleváció, illetve 

a mintavételi pont tengerszint feletti magasságának függvényében ábrázoltam (46. ábra), 

de a kettő között nem fedezhető fel szabályszerűség. A minta típusa és a koncentráció 

értéke közt sincs összefüggés. 

46. ábra: Uránkoncentrációk a szűrőközép eleváció, illetve a tengerszint feletti 

magasság függvényében 

 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laboratóriumában mértek fém urán 

(238U) koncentrációkat is (µg/l). 11 minta esetén a koncentráció nem haladta meg az 1 

µg/l kimutatási határt, a többi minta esetén 9 db koncentrációja 1,68 és 5,89 µg/l közé 

esett, a SARK3, EVA és VENTZ esetén azonban magas, 10 µg/l fölötti (rendre 10,01, 

11,56 és 11,78 µg/l) koncentrációkat mértek (IX. sz. melléklet). Az NNK és a saját urán 

mérési eredményeket diagramon ábrázoltam (47. ábra). Egyensúlyi esetben 1 µg/l fém 

urán (238U) koncentráció 24,8 mBq/l urán aktivitáskoncentrációval ekvivalens (234+238U). 

A diagramon ettől az aránytól való eltérés látható, ami a vízmintákban mért urán 234U- 

ban való dúsulását jelzi. 
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47. ábra: Fém urán koncentrációk és urán aktivitás összefüggése 
 

A rádium esetén 33 mintában mértem kimutatási határ (5 mBq/l) alatti vagy ahhoz 

közeli aktivitást (2–18 mBq/l). További 14 mintánál 20–63 mBq/l közé eső értékeket 

kaptam. A többi 3 mintában (FELC, AGROA, STK44) a 100 mBq/l összesalfa 

határértéket is meghaladó, rendre 107, 285 és 695 mBq/l aktivitásokat mértem. A rádium 

aktivitás értékek és a szűrőközép eleváció/tengerszint feletti magasság között nincs 

szabályszerűség, az AGROA és az STK44 közel azonos szűrőközép elevációjú kútból 

származik, mégis nagyon különböző koncentrációt mértem (48. ábra). 

48. ábra: Rádiumkoncentrációk a szűrőközép eleváció, illetve a tengerszint feletti 

magasság függvényében 



77  

Radon-koncentrációt felszíni és felszínalatti vízmintákban is mértünk. A felszíni 

vizek radontartalma azonban elenyésző, ugyanis a radon kigázosodik a légkörbe. A JAK 

minta esetében technikai okok miatt nem volt lehetőség a radontartalom mintavételtől 

számított három napon belül történő lemérésére. A többi minta közül 35 esetén nagyon 

alacsony (2–23 Bq/l) koncentrációkat, 7 minta esetén pedig 31 és 78 Bq/l közti aktivitást 

mértem. Az EVA, AGROA, ANG, STK44 és SZUCS mintákban mért radon aktivitás 

meghaladja a vonatkozó 100 Bq/l határértéket, rendre 101, 127, 210, 289 és 313 Bq/l-t 

mértem. A 49. ábra megmutatja, hogy a felszínalatti és felszíni vizek radontartalma és a 

szűrőközép eleváció, illetve a tengerszint feletti magasság között nincs összefüggés. 

 

49. ábra: Radonkoncentrációk a szűrőközép eleváció, illetve a tengerszint feletti 

magasság függvényében 

 
A Hydrosys Labor Kft. felajánlásának köszönhetően 7 vízműkútból és 4 

magántulajdonban levő kútból származó vízminta esetén rendelkezésemre áll a minták 

összesalfa- és összesbéta-aktivitáskoncentráció értéke is (6. táblázat). A lemért 11 

mintából 8 esetén 100 mBq/l határértéket meghaladó összesalfa-aktivitást mértek, 

ugyanakkor az összesbéta-aktivitás egyik minta esetén sem haladta meg a rá vonatkozó 

1000 mBq/l határértéket. 
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6. táblázat: A Hydrosys Labor Kft. által lemért vízminták összesalfa-, összesbéta és 

radon aktivitáskoncentrációi (saját mérésekkel összevetve) 
 

 

# 
Rn Bq/l 

(Hydrosys) 

összesalfa 

Bq/l 

(Hydrosys) 

összesbéta 

Bq/l 

(Hydrosys) 

Rn Bq/l 

(ELTE) 

U Bq/l 

(ELTE) 

Ra Bq/l 

(ELTE) 

ABA2 22 0,305 0,30 31 0,045 0,032 

ABA1 15,0 0,320 0,45 17 0,012 0,054 

ABA3 44,0 0,695 0,52 50 0,073 0,045 

ABA4 45,0 0,655 0,48 70 0,065 0,061 

SARK3 12,5 0,375 0,26 15 0,176 0,012 

SARK4 11,5 0,305 0,66 18 0,024 0,037 

FKÖRT 6,5 0,075 0,17 7 0,03 0,01 

AGROA 100,0 0,960 0,85 127 0,168 0,285 

ABET 7,5 0,080 0,15 9 0,053 0,006 

VENTZ 5,0 0,295 0,20 9 0,358 0,006 

VAD 13,5 0,070 0,10 20 0,015 0,016 

 

összesalfa: 0,1 Bq/l határérték felett  
radon: 100 Bq/l határérték felett 

 

A vízmintákban mért aktivitáson túl a területen vízadó képződményként szolgáló 

Újfalui Formáció homokjából származó mintákban is mérettünk aktivitást. A 

gammaspektroszkópiás mérések eredményeit a 7. táblázat foglalja össze. Az egyes 

minták és a különböző izotópok tekintetében sem mértek számottevő aktivitást. 

7. táblázat: A homokkő minták gammaspektroszkópiás elemzésének eredményei 
 

HOM1 HOM2 HOM3 HOM4 

K-40 (Bq/kg) 

436±8 505±10 498±9 327±5 

Pb-210 (Bq/kg) 

18,1±2 12,4±1,2 28,4±2,9 18,1±1,7 

Ra-226 (Bq/kg) 

21,4±3 17,5±3 35±4,2 18,8±2,4 

Bi-214, Pb-214 (Bq/kg) 

15,8±0 12,6±0,3 27,8±0,5 19,3±0,3 

Ra-228 (Bq/kg) 

33,1±1 20±,0,7 33,7±0,8 26,5±0,5 

Th-228 (Bq/kg) 

30,3±1 20±0,6 32,8±0,9 26,3±0,6 

Th-232 (Bq/kg) 

32± 20±1 33±2 26±1 

U-235 (Bq/kg) 

0,7±0 0,8±0,1 1,4±0,1 1,2±0,1 

U-238 (Bq/kg) 

14,9±1 17,8±1,2 31,3±1,5 25,9±1 
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9.4 Hidraulikai eredmények 

9.4.1 Nyomás-eleváció profilok bemutatása 

Dolgozatomban összesen 15 db nyomás-eleváció profilt készítettem el a kutatási 

területemre. A p(z) profilokat a 50. ábra, 51. ábra és 52. ábra jeleníti meg. A saját 

készítésű profilok számozása 10.-el kezdődik, mivel a terület hidraulikai viszonyainak 

megértéséhez és az radionuklid koncentrációk értelmezéséhez az Erőss és munkatársai 

(2018) által készített profilokat (1-9.) is felhasználtam. 

A profilok értelmezésekor a különböző rezsimjellegű területek meghatározásához 

MÁDLNÉ SZŐNYI (2019) munkáját vettem alapul. Első lépésben kikerestem a hidraulikai 

adatfeldolgozás során felhasznált kutak közül a legmagasabb és a legalacsonyabb 

tengerszint feletti magassággal rendelkezőt (92,2 mBf és 240,42 mBf). Ezt követően a 

két értékből egy, a kutatási területemre vonatkozó topográfiai átlagértéket (középvonal) 

számoltam (166,31 mBf). A legmagasabb pont és az átlagérték különbsége ekkor 74,11 

m. A vízszintkülönbségek hajtotta felszínalatti vízáramlás a magasabb potenciálú helyek 

felől az alacsonyabbak felé történik, azaz a víztükör domborzatának kiegyenlítésére 

irányul. Esetemben ez a 74,11 m, az a vízszintkülönbség, ami hajtja a vízáramlást a felszín 

alatt, így a területen a gravitáció hajtotta áramlás a vízszintekben maximum 74,11 m 

különbséget eredményezhet. 

Következő lépésben kiszámoltam a vertikális nyomásgradienst (γ), ami a nyomás 

mélységgel való változását adja meg a 9.egyenlet alapján (részletek a 7.1.3 fejezetben). 

𝛾 =
𝑑𝑝

𝑑𝑑
= −

𝑑𝑝

𝑑𝑧
    (13) 

A nyomás változását (dp) a 𝑝 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜓 egyenlet alapján számoltam ki, mely 

képlet a saját adataimmal a következőképpen alakult: dp=10 m/s2*1000 

kg/m3*74,11m=0,7411 MPa. A vertikális távolságot (dz) pedig a topográfiai átlagérték és 

a területen található legmélyebb szűrőközepű kút (-898 mBf) közti különbség adja meg, 

azaz dz=166,31 m+898 m=972,11 m=0,97211 km. (A szűrőközép esetén abszolútértékkel 

számolunk.) A legmélyebb kút estén sem kapunk a felszíni vízszinteknél nagyobb 

hidraulikus emelkedési magasság értéket 99,41 mBf), azaz eddig a mélységig 

feltételezhető, hogy nincs túlnyomás. 

Így már kiszámolható az a vertikális nyomásgradiens tartomány, ami a hidrosztatikus 

nyomásgradienshez képest a vízszintkülönbségekből adódik a területen, ez pedig γ=+/- 

(0,7411 MPa/1,06431 km)=+/-0,6963 MPa/km. 
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A nyomásgradiens, ami a hidrosztatikus tartományt felöleli az a hidrosztatikus 

(9,81MPa/km) gradienshez viszonyított ±dp/dz eltérés, azaz esetemben ±0,6963 MPa/km. 

Így a területre megállapított közel hidrosztatikus tartomány a 9,1137 és 10,5036 MPa/km 

nyomásgradiens értékek közé esik. A gradienst 9,1137 MPa/km-nél kisebb gradiens 

esetén szubhidrosztatikusnak, 10,5036 MPa/km-nél nagyobb gradiens esetén 

szuperhidrosztatikusnak határoztam meg. Ezen felül a hidrosztatikus közeli 

nyomásgradiens intervallumon belül (1%-os eltéréssel számolva) elkülönítettem a 

hidrosztatikus tartományt (9,71-9,91 MPa/km), ahol átáramlást, a 9,11-9,71 MPa/km 

közti tartományt, ahol leáramlást és a 9,91-10,51 MPa/km közti tartományt, ahol 

feláramlást feltételezek. A 9,11 MPa/km nyomásgradiensnél kisebb, illetve a 10,51 

MPa/km nyomásgradiensnél nagyobb tartományokkal nem foglalkoztam, az általam 

elkészített p(z) profilokból számolt gradiensek mind a hidrosztatikus közeli tartományba 

estek. 

8. táblázat: A rezsimjellegek meghatározásának alapjául szolgáló vertikális nyomásgradiens 

tartományok 
 

vertikális nyomásgradiens (MPa/km) 

szubhidrosztatikus 
hidrosztatikus közeli 

szuperhidrosztatikus 
leáramlás hidrosztatikus feláramlás 

9,11< 9,11-9,71 9,71-9,91 9,91-10,51 <10,51 

↓ ↓ - ↑ ↑ 

 

A p(z) profilok alapján meghatározott vertikális nyomásgradiens értékek 9,11 

MPa/km és 10,34 MPa/km tartományban mozognak. A 8. táblázat alapján a 11. és 23. 

profil beáramlási (lefele irányuló vízáramlás); a 10., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22. és 

24. profil kiáramlási (felfele irányuló vízáramlás); a 15., 16., és 18. profilok átáramlási 

rezsimjellegre utalnak. 
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50. ábra: A hidraulikai adatfeldolgozás során elkészített nyomás-eleváció profilok 
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51. ábra: A hidraulikai adatfeldolgozás során elkészített nyomás-eleváció profilok 
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52. ábra: A hidraulikai adatfeldolgozás során elkészített nyomás-eleváció profilok 

 
A p(z) profilok területi elhelyezkedését a 53. ábra mutatja. Székesfehérvár területén 

az alacsonyabb tengerszint feletti magasságú pontok alapján készített 10. és 12. profil 

feláramlást, a magasabb topográfiájú területre készített 11. profil leáramlást jelez. A 

Velencei-tó mentén található 13., 17., 19. és 24. profilok feláramlást, a 18. profil 

leáramlást jelez. Martonvásár és Ráckeresztúr települések kútjai alapján készített 20. és 

21. profil feláramlást mutat. A Székesfehérvártól DK-i irányban húzódó alacsonyabb, 

felszíni víztestekkel tarkított térszínen a 14. profil feláramlásra, a 15. és 16. profilok 

átáramlásra utalnak. Végül a Duna mentén található 22. és 23. profil közül az Adony 

területén lévő alapján feláramlás, a Dunaújvárostól ÉNy-ra lévő profil alapján átáramlás 

van. 
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53. ábra: A p(z) profilok területi elhelyezkedése és a meghatározott vertikális áramlási 

irányok 

 
9.4.2 Tomografikus potenciáltérképek bemutatása 

A (-500) és (-900) mBf, a (-500) és (-200) mBf, valamint a 150 és 200 mBf közti 

elevációtartományokra készült térképek nem nyújtottak megbízható információt a 

vízáramlási irányokról, ugyanis sem az adatok száma, sem területi eloszlásuk nem volt 

megfelelő (37. ábra). Így ezek a térképek nem kerültek bele a dolgozatba. A következőkben 

a többi 15 mélységtartományra készített térképet fogom bemutatni, mégpedig a felszín felől 

a nagyobb mélységek irányába haladva. Az értelmezést megkönnyíti a Velencei-tó tükrének 

tengerszint feletti magasságának ismerete, mely átlagosan 100 mBf. 

A #z135-150 jelzésű térkép a 135 és 150 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból 

számolt hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (54. ábra). A térkép 43 db 
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kút adatainak felhasználásával készült. A potenciáltérkép északi részén egy-egy, a Velencei- 

hegység felől DNy-i, illetve K-i irányba tartó áramlás jelenik meg. A térkép déli részén az 

áramlás K-i, DK-i irányban a Duna felé tart, valamint megjelenik egy ÉK-i irányú, 

Székesfehérvár (térképen Szfv) felé mutató áramlás is. A potenciometrikus térképhez 

felhasznált adatok eloszlása térben nem egyenletes, ezért a kapott áramlási képet 

fenntartásokkal kell kezelni. 

A #z120-135 jelzésű térkép a 120 és 135 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból 

számolt hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (54. ábra). A térkép 83 db 

kút adatainak felhasználásával készült. Az előző, #z135-150 jelzésű térképhez hasonlóan az 

északi részen itt is megjelenik a Velencei-hegység irányából DNy-ra, K-re tartó áramlás, 

valamint délen a Székesfehérvár, illetve a Duna felé tartó áramlás. Ebben az eleváció 

tartományban felfedezhető egy Dunaújvárostól (térképen Dújv) ÉNy-i irányba mutató 

áramlás is. A potenciometrikus térképhez felhasznált adatok eloszlása térben nem egyenletes, 

ezért a kapott áramlási képet fenntartásokkal kell kezelni. 

A #z100-120 jelzésű térkép a 100 és 120 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból 

számolt hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (54. ábra). A térkép 81 db 

kút adatainak felhasználásával készült. Ezen a térképen összetettebb horizontális vízáramlási 

kép látható. Itt is megjelenik a Velencei-hegység és a tőle É-ÉNy-ra található magasabban 

fekvő területek felől a Velencei-tó irányába tartó áramlás. Emellett Martonvásár (térképen 

Mvás) és Gárdony (térképen Gdny) területén is magasabb hidraulikus emelkedési 

magasságok jelennek meg, ami eláramlást eredményez a településektől DNy-i, D-i, illetve és 

Ny-i; DK-i irányban. A térkép középső részétől K-i és Ny-i irányba széttartó áramlás jelenik 

meg. 

A #z90-100 jelzésű térkép a 90 és 100 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (54. ábra). A térkép 66 db kút 

adatainak felhasználásával készült. A #z100-120 jelzésű térképhez hasonlóan itt is megjelenik a 

Velencei-hegység és a tőle É-ÉNy-ra található magasabban fekvő területek felől DNy és DK 

felé tartó áramlás. A Duna vonalában alacsony potenciálértékek találhatók, a folyó felé tartó 

vízáramlás É-i, ÉNy-i, Ny-i és DNy-i irányból is kirajzolódik. Így ezen a térképen jól látható 

a Dunának a terület felszínalatti vízáramlási rendszerében megcsapolódási területként 

betöltött szerepe. 

A #z85-90 jelzésű térkép a 85 és 90 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (54. ábra). A térkép 94 db kút 

adatainak felhasználásával készült. A kapott horizontális áramlási kép a #z90-100 jelzésű 

térképen látottakhoz hasonlóan alakul. Megjelenik a Velencei-hegységtől elfele tartó és a 
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Duna felé irányuló vízáramlás is. Ezen felül a potenciáltérkép déli részén található magasabb 

hidraulikus emelkedési magasság értékek ÉNy-i, ÉK-i és K-i irányba tartó vízáramlást 

indukálnak. 

A #z80-85 jelzésű térkép a 80 és 85 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (54. ábra). A térkép 88 db kút 

adatainak felhasználásával készült. A Velencei-hegység és a Duna felszínalatti vízáramlási 

rendszerben betöltött szerepe ezen a térképen is kirajzolódik. Emellett Gárdony területén is 

magasabb potenciál értékek jelennek meg, így a településtől DNy-i és DK-i irányba tartó 

vízáramlás látható. A #z85-90 jelzésű térképhez hasonlóan a potenciáltérkép déli részén itt is 

magasabb potenciálértékek láthatók, melyek felől ÉNy-i és ÉK-i irányban áramlik a víz. 

A #z70-80 jelzésű térkép a 70 és 80 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (55. ábra). A térkép 72 db kút 

adatainak felhasználásával készült. Az előző térképekhez hasonlóan itt is megjelenik a 

Velencei-hegység és a tőle É-ÉNy-ra található magaslatok és a Duna horizontális vízáramlási 

irányokra gyakorolt hatása. Emellett a potenciálértékek alakulása azt jelzi, hogy a topográfiai 

térkép déli részén található magaslatnak is szerepe van az áramlási irányok alakulásában, 

ahogy az a #z90-100, #z85-90 és #z80-85 jelzésű térképen kirajzolódott. 

A #z60-70 jelzésű térkép a 60 és 70 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (55. ábra). A térkép 66 db kút 

adatainak felhasználásával készült. A potenciáltérképen továbbra is láthatók a Velencei- 

hegység és a Duna indukálta áramlások. Emellett Gárdonytól délre magasabb hidraulikus 

emelkedésű terület található, mely irányából Ny és K felé indul áramlás. 

A #z50-60 jelzésű térkép a 50 és 60 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (55. ábra). A térkép 54 db kút 

adatainak felhasználásával készült. Ebben az elevációtartományban megfigyelhető, hogy az 

ekvipotenciális vonalak megritkulnak, azaz a hidraulikus emelkedési magasságok közt kisebb 

különbségek vannak a térkép egészét nézve. A Velencei-hegység mellett, a Székesfehérvártól 

északra található magasabb tengerszint feletti magasságú területek felől indul áramlás az 

alacsonyabb hidraulikus emelkedési magasságú területek felé, a térkép középső részének 

irányába. Emellett a Gárdonytól délre található magasabb potenciálú terület irányából ÉNy 

és DNy felé irányuló áramlás látható. Ezentúl a térkép középső részén és Székesfehérvár 

területén megjelenik egy-egy potenciál minimum is. 

A #z40-50 jelzésű térkép a 40 és 60 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (55. ábra). A térkép 81 db kút 

adatainak felhasználásával készült. A horizontális vízáramlás ezen a térképen a Velencei- 
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hegység, a Székesfehérvártól északra található magaslat, Martonvásár és a térkép déli részén 

fekvő magasabb tengerszint feletti magasságú területek felől a Duna, a Velencei-tó és a 

Székesfehérvártól DK-i irányba húzódó alacsonyan fekvő, vizenyős területek irányába tart. 

A #z20-40 jelzésű térkép a 20 és 40 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (55. ábra). A térkép 92 db kút 

adatainak felhasználásával készült. A #z40-50 jelzésű térképhez hasonlóan ezen is jól látható a 

kiemelt területek felől az alacsonyabban fekvő területek felé irányuló áramlás. 

A #z0-20 jelzésű térkép a 0 és 20 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (55. ábra). A térkép 69 db kút 

adatainak felhasználásával készült. Ezen a térképen is megjelenik a térkép északi, illetve a 

déli felén található kiemelt területek felől az alacsony potenciálú területek felé irányuló 

vízáramlás. Ezen felül a térkép középső részén egy potenciál minimum rajzolódik ki. 

A #z(-50)-0 jelzésű térkép a (-50) és 0 mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból számolt 

hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (56. ábra). A térkép 88 db kút 

adatainak felhasználásával készült. Az előző térképekhez képest csökken a hidraulikus 

emelkedési magasságok közti különbség, ami az ekvipotenciális vonalak ritkulását 

eredményezi. Ebben az esetben is jól kivehető a Velencei-hegység, a térkép déli részén 

található kiemelt terület és a Duna felszínalatti vízáramlási irányokra gyakorolt hatása. A #z0- 

20 jelzésű térképhez hasonlóan itt is megjelenik egy potenciál minimum a térkép középső 

részén. 

A #z(-100)-(-50) jelzésű térkép a (-100) és (-50) mBf szűrőközép elevációjú kutak adataiból 

számolt hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (56. ábra). A térkép 49 db 

kút adatainak felhasználásával készült. Látható, hogy a mélység növekedésével csökkent a 

térkép készítéséhez felhasznált kutak száma, kisebb területről áll rendelkezésünkre adat. Az 

áramlási irányok ebben az esetben a térkép középső része felé, illetve a Székesfehérvártól 

DK-re található mélyen fekvő terület felé mutatnak. 

A #z(-200)-(-100) jelzésű térkép a (-200) és (-100) mBf szűrőközép elevációjú kutak 

adataiból számolt hidraulikus emelkedési magasság értékeket jeleníti meg (56. ábra). A 

térkép 30 db kút adatainak felhasználásával készült. Ez a térkép csak a Velencei-tótól délre 

fekvő kis területről ad információt. Az áramlási irányok a Gárdonytól délre fekvő magaslat 

irányából DNy, illetve DK (Duna) felé, a térkép déli része felől pedig ÉNy, illetve ÉK (Duna) 

felé mutatnak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. ábra: A területre elkészített, 80 és 150 mBf közötti elevációtartományba eső tomografikus térképek 
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55. ábra: A területre elkészített, 0 és 80 mBf közötti elevációtartományba eső tomografikus térképek 
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56. ábra: A területre elkészített, (-200) és 0 mBf közötti elevációtartományba eső tomografikus térképek 
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9.4.3 Hidraulikus keresztszelvény bemutatása 

 

A hidraulikus keresztszelvény nyomvonalát a terület domborzatának lefutásában 

megfigyelhető, regionális ÉNy-DK irányítottság alapján választottam meg (38. ábra). 

Emellett figyelembe vettem a területen zajló kutatások kiindulását jelentő, határértéket 

meghaladó összesalfa-aktivitás helyszíneit, valamint az ehhez kapcsolódó korábbi kutatást 

és az abban leírt magas uránkoncentráció értékeket is (ERŐSS et al., 2018). A szelvény 

mindezek alapján a Velencei-hegységtől Gárdony, Szabadegyháza, Perkáta és Nagyvenyim 

településeken keresztül Dunaújvárostól délre ér véget. A hidraulikus emelkedési magasság 

adatok szelvénymenti és mélység szerinti eloszlása alapján a 138 mBf és (-159) mBf 

közötti eleváció-tartományról kaphatunk megbízható információt (57. ábra). 

A szelvény teljes nyomvonalában lefelé irányuló vízmozgás látható. Egy helyen, 

mégpedig a 25 és 30 szelvény-kilométer közötti szakaszon feláramlás feltételezhető, (-150) 

és (-100) mBf közti eleváció tartományban. Regionális léptékben, a domborzat változásából 

eredő, a magasabb tengerszint feletti magasságú területek (Vértes, Velencei-hegység) felől 

az alacsonyabb tengerszint feletti magasságú területek (Duna) irányába tartó, ÉNy-DK 

irányú – azaz a szelvény nyomvonalában haladó áramlás – nem azonosítható egyértelműen 

a szelvénymenti adatok alapján. ÉNy-DK irányú áramlás csak a szelvény Velencei-tó 

közeli részén feltételezhető. A szelvény további értelmezését a potenciáltérképek és a p(z) 

profilok együttes figyelembevételével a következő fejezetben fejtem ki. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57. ábra: A területre elkészített hidraulikus keresztszelvény 
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10. Eredmények értelmezése, diszkusszió 

A felszínalatti víz áramlása során kölcsönhatásba lép környezetével. Ennek folyamán 

hőt, anyagot mobilizál, szállít és lerak, nedvesíti a kőzetvázat és módosítja a 

pórusnyomást (TÓTH, 1999). Ekképp mobilizálhatja, elszállíthatja és felhalmozhatja a 

radionuklidokat is, az 238U (uránium sor), 235U (aktínium sor) és 232Th (tórium sor) 

bomlási sorok vízben könnyen oldódó tagjait (238U, 234U, 226Ra, 222Rn). Ezeknek az 

elemeknek a természetes környezetben való viselkedése függ a fennálló fiziko-kémiai 

viszonyoktól, különösen a pH, a redox viszonyok és a víz oldott anyag tartalma 

meghatározó (lásd 3.4 fejezet). 

A terepi paraméterek közül a hőmérséklet – néhány kút kivételével – a szűrőközép 

eleváció csökkenésével növekvő értékeket mutatott, mely beáramlási területekre 

jellemző. A különböző eredetű vízminták a bennük mért hőmérséklet alapján nem 

különültek el számottevően (39. ábra). A források és a felszínalatti vízminták esetén a 

hőmérsékleti hasonlóság a lokális áramlási pályák jelenlétével magyarázható, melyek 

sekély behatolási mélységgel és alacsony vízhőmérséklettel jellemezhetők. Egyes 

mélyebb, (-11) és (-169) mBf szűrőközép elevációjú kutak vizében mért reduktív 

viszonyok magasabb rendű áramlási ág jelenlétére utalnak, mely vizének alacsony 

hőmérséklete (17,5–20,9°C) a terület viszonylag alacsony geotermikus gradiensével 

magyarázható (DÖVÉNYI et al., 2001 alapján 500 m mélységben 35–40°C). 

Az elektromos vezetőképesség a vizek oldott anyag tartalmára utal. Sem a 

szűrőközép elevációk, sem a területi eloszlás alapján nem tudtam csoportokat elkülöníteni 

a mintáimon belül. A kutak és a források nagy része 600-800 µS/cm körüli 

vezetőképesség értéket mutat, tengerszint feletti magasságtól függetlenül (40. ábra), 

mely hasonló geológiai adottságokra utal. Egyes esetekben azonban az egymáshoz 

közeli, hasonló szűrőközép elevációjú kutak vizének is különböző volt a 

vezetőképessége. Ennek magyarázata az Újfalui Formáció Tihanyi Tagozatán, illetve a 

Zagyvai Formáción belül jellemző litológiai változások (mészkonkréciók, 

szervesanyagdús rétegek), illetve antropogén hatások lehetnek, melyek lokális léptékben 

jelennek meg. Az ANG esetén az alacsony oldottanyag tartalom azzal magyarázható, 

hogy a forrás magas tengerszint feletti magasságon, gránit alapkőzeten fakad és egy 

lokális áramlási pálya megcsapolódási pontja lehet. Azaz a felszínalatti víz rövid ideig 

tud kölcsönhatásba lépni az ellenálló gránit kőzettel. A VTO mintában mért kiugróan 

magas vezetőképesség érték a felszíni víztestek akkumuláló szerepére és a nagyobb 

antropogén hatásnak való kitettségére utalhat. 

Az oldott oxigén koncentráció értékek széles tartományban mozogtak (41. ábra) és 
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a várttal ellentétben a különböző eredetű vizek nem különültek el. A felszíni mintákban 

magasabb, a felszínalatti mintákban alacsonyabb oldottoxigén-tartalmat vártam, azonban 

ez így nem teljesült. A felszíni és forrásvíz eredetű mintákhoz hasonló oldottoxigén- 

tartalommal jellemezhető felszínalatti vizek a hőmérséklethez hasonlóan utalhatnak 

lokális áramlási pályák jelenlétére, melyeket a mélyebb behatolású áramlási pályákhoz 

képest magasabb oxigéntartalmú vizek jellemeznek. 

A mintáimban a pH semleges és enyhén lúgos tartományban mozgott. A felszíni 

vizekre jellemző a lúgosabb kémhatás, ami a bennük mért magasabb oldott HCO3
- 

tartalommal magyarázható – a VTO, BIK és PAL esetében volt a legmagasabb a HCO3
- 

koncentráció (728–1179 mg/l). 

A redoxpotenciál 39 minta esetén pozitív értéket vett fel, azaz a víz oxidatív volt, 14 

mintánál pedig negatív értéket kaptam, azaz a mintavételi pontokban reduktív volt a víz. 

Az ST2, SISK és STK44 mintavételi pontok közel esnek egymáshoz, mégis az ST2-ben 

és SISK-ben reduktív, az STK44-ben oxidatív viszonyokat mértem. Az ST2 59,55 mBf, 

a SISK 51,82 mBf, míg az STK44 71,87 mBf szűrőközép elevációjú kútból származó 

minta. Az eltérő redoxpotenciál magasabb szervesanyag tartalmú rétegek jelenlétével 

magyarázható, ahol a szervesanyag bomlása teremti meg a reduktív viszonyokat, illetve 

lehetséges, hogy a reduktív viszonyok már egy magasabb rendű áramlási rendszert 

képviselnek. A vízadó képződményre jellemző magasabb szervesanyag tartalmú lencsék 

jelenléte lehet a magyarázata annak, hogy a reduktív-oxidatív viszonyok változása és a 

szűrőközép eleváció közt nem fedeztem fel összefüggést. 

A terepi paraméterek vizsgálatakor a különböző eredetű vízminták közti különbségen 

kívül nem fedeztem fel szabályszerűségeket sem a minták területi elhelyezkedése, sem a 

szűrőközép eleváció/mintavételi pont tengerszint feletti magasság alapján. 

A kémiai elemzés eredménye is azt mutatja, hogy a vízminták hasonló eredetűek, a 

két leggyakoribb vízkémiai fácies a kálcium-nátrium-hidrogénkarbonát és a kálcium- 

nátrium-hidrogénkarbonát-klorid-szulfát fácies. Ettől eltérő a VTO, ANG, EVA minták 

kálcium-nátrium-klorid-szulfát-hidrogénkarbonát és a BIK kálcium-magnézium-klorid- 

szulfát-hidrogénkarbonát fáciese és DÖR, HUR kálcium-magnézium- hidrogénkarbonát- 

klorid-szulfát fáciese. A két leggyakoribb vízkémiai fáciestől való eltérés a VTO, DÖR 

esetén pl. turisztikai, mezőgazdasági tevékenységgel, a HUR, BIK esetén pedig az erdei 

állatok élettevékenységével függhet össze. Az ANG, EVA és HUR minták esetén az 

eltérő fácies a mintavételi pontok a többi mintához viszonyított magasabb tengerszint 

feletti magasságával is magyarázható (190-264 mBf). A többi minta esetén az
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összetételbeli hasonlóság (44. ábra, 45. ábra) magyarázata lehet, hogy a vizsgálati terület 

egészét nézve, nagy léptékben hasonlóak a geológiai viszonyok. A mintázott kutak 

szűrőközép elevációja 78,77 és (-169) mBf közti tartományba esik, a vízadó 

képződmények pedig több száz méter vastagságú kifejlődésben jelennek meg a 

területen. Így a kutak többsége (a sekély kutak kvarter üledékekbe mélyülnek) 

ugyanabba a két, litológiailag igen hasonló vízadó képződménybe, az Újfalui Formáció 

Tihanyi Tagozatának és a Zagyvai Formációnak a törmelékes kőzeteibe mélyül. Mivel a 

pannóniai és a kvarter üledékek a litológiát tekintve finomtörmelékes összletek, a 

pleisztocén képződményekre szűrőzött kutak vizének kémiai összetétele is hasonló. Az 

oldottanyag tartalom tekintetében tehát a hasonló vízkémiai jelleg miatt sem a különböző 

rezsimjellegű területeket, sem a hierarchikus áramlási rendszereket nem tudtam 

elkülöníteni. 

A terület hidraulikai feldolgozásának eredményeit a saját és a korábbi (ERŐSS et al., 

2018) eredmények alapján együtt értelmezem. Az általam elkészített 15 darab nyomás- 

eleváció profil (10.–23. profil, 50. ábra, 51. ábra és 52. ábra) közül 2 lefele irányuló 

vízáramlást, 10 felfelé irányuló vízáramlást és 3 profil átáramlást mutat (50. ábra, 51. 

ábra és 52. ábra), amit kiegészít a korábbi tanulmány (ERŐSS et al., 2018) 6 beáramlást 

és 3 átáramlást mutató profilja (1.–9. profil). Ez alapján a Velencei-tó partján, 

Martonvásár és Ráckeresztúr, Székesfehérvártól délre és Adonyban kiáramlási területek 

jelennek meg (58. ábra). A Velencei-tótól délre a Bika-völgyben, valamint 

Szabadegyháza és Perkáta területén, illetve Székesfehérvár keleti részén beáramlási 

viszonyok uralkodnak. A többi területen átáramlási területekkel találkozhatunk. A 

tomografikus potenciál térképek alapján elmondható, hogy a Velencei-hegység 

környezetében ÉNY-DK-i áramlási irány tapasztalható (54. ábra, 55. ábra és 56. ábra). 

A Velencei-tótól délre eső területeken a lokális magaslatok és a Duna, mint regionális 

erózióbázis határozza meg az áramlások irányát. A Gárdony területén található kiemelt 

terület beáramlási rezsimjellegű terület, mely felől a Duna, illetve a Székesfehérvártól 

DK-i irányba húzódó vízfolyásokkal behálózott terület felé áramlik a víz. A vizsgálati 

terület déli részén, Nagyvenyim vonalában húzódó kiemelt térszín is befolyással van a 

felszínalatti vízáramlási képre. A 60-120 mBf szűrőközép eleváció tartományon belül 

készített tomografikus térképek alapján ÉK-i és ÉNy-i irányba mutatnak az áramvonalak, 

a Duna és az előbb említett alacsony térszín felé mutat a vízáramlás iránya (54. ábra és 

55. ábra). 

A hidraulikus keresztszelvényen kirajzolódó áramképet a nyomás-eleváció 

profilokkal és a tomografikus potenciál térképekkel együttesen értelmezem. A szelvény 
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Velencei-tóhoz közeli részén a gárdonyi magaslat hatása érződik, beáramlási terület 

figyelhető meg, amit az ERŐSS et al., 2018-as tanulmányában található p-z profilok (1–2 

profilok) is alátámasztanak (58. ábra). Ez a beáramlási jelleg a szelvény teljes 

nyomvonalában a kb. 0 és -50 mBf elevációtartományban látható. Ezt támasztják alá a 

p-z profilok is (58. ábra: 1., 2., 3. és 9. profil). A szelvény középső részén, körülbelül 

15-20-as szelvény- kilométernél átáramlás feltételezhető, amit a 6. számú p-z profil is 

mutat. A 25 és 30 szelvény-kilométer közötti szakaszon, (-150) és (-100) mBf eleváción 

feltételezhető feláramlás a területen, ami a Nagyvenyim környéki magaslat felől érkező 

É-ÉNY felé tartó áramlás hatásának tudható be, amit a #z(-100)-(-50) jelű, azaz a (-100) és 

(-50) mBf elevációtartományra készített tomografikus térkép is mutat (56. ábra). 

 
 

58. ábra: A területen folyatatott hidraulikai vizsgálatok eredménye (saját adatok és 

ERŐSS et al., 2018 alapján) 
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A radionuklid koncentrációk értelmezéséhez felhasználom az urán, rádium és radon 

geokémiai viselkedéséből, a terepi paraméterekből és a kémiai eredmények 

értelmezéséből levont tanulságokat, valamint a nyomás-eleváció profilok, tomografikus 

potenciáltérképek és a hidraulikus keresztszelvény értelmezését is, mely megközelítés a 

felszínalatti vízrezsim paraméterek bevonásával egy újszerű irányt képvisel. Ezen túl 

felhasználom ERŐSS és munkatársai (2018) által mért urán aktivitáskoncentrációkat és az 

általuk a területre készített nyomás-eleváció profilok eredményeit is. 

A radionuklid koncentrációk előfordulásának magyarázatát az egyes területek 

rezsimjellegével vetettem össze, ennek összefoglaló adatait a 9. táblázat tartalmazza: 

9. táblázat: A területen mért radionuklid koncentrációk a hidraulikai eredmények 

függvényében saját eredmények és ERŐSS és munkatársai (2018) alapján 
 

 
Az urán geokémiai viselkedéséből adódóan beáramlási rezsimjellegű területen – ahol 

oxidatív viszonyok uralkodnak – várható magasabb koncentrációban. Ezzel szemben a 

rádium jelenléte a felszínalatti vízben olyan helyen várható, ahol regionális áramlások 



98  

átáramlási és kiáramlási rezsimjellegű területei vannak, azaz reduktívak a körülmények. 

A radon, mint a rádium bomlásterméke vagy regionális áramlási pályák megcsapolódási 

pontjain vagy lokális áramlási pályák végpontjain jelenik meg, attól függően, hogy mi a 

forrása. 

Az ERŐSS és munkatársai (2018) és a saját eredményeimet összefoglalva (9. táblázat) 

az uránkoncentrációk tekintetében a következő kép rajzolódott ki. 53 mintából 18-ban az 

uránaktivitás az összesalfa aktivitásra vonatkozó 100 mBq/l határérték alatt volt (60. 

ábra). A legmagasabb (260–753 mBq/l) aktivitások a Gárdonytól DK-i irányban húzódó 

Bika-völgyben jellemzőek (57. ábra és 59. ábra). A Velencei-hegységben mintázott 

forrásokban, a Velencei-tó partján és a Velencei-tó egykori tóágának, a Nádas- tónak 

(16. ábra) a területén is előfordult 100 mBq/l feletti koncentráció. A SISK minta 

kivételével a magas koncentrációk mind oxidatív körülményekhez kapcsolódnak, ahogy 

az az urán geokémiai viselkedésének ismeretében várható. A SISK mintavételi pont az 

egykori Nádas-tó területére esik, így a reduktív körülmények az egykori tó üledékeiben 

található szervesanyag bomlásának eredményeként alakulhattak ki és az urán ilyen 

körülmények közt szerves kolloidokhoz kapcsolódóan lehet mobilis (IVANOVICH és 

HARMON, 1982). A Dunától nyugatra található két kisebb felszíni víztesttől DK-i irányba 

eső mintázott kutak vizében is előfordul határértéket meghaladó urán aktivitás. 
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59. ábra: A mért uránkoncentrációk térbeli eloszlása saját és ERŐSS et al. 2018 

eredményei alapján 

Az uránkoncentrációk és a szűrőközép elevációk közti összefüggést az 60. ábra 

szemlélteti. A kutak többsége ugyanabba a pannóniai korú vízadó képződményre van 

szűrőzve, ennek ellenére jól látható, hogy a geológiai hasonlóság ellenére a közel azonos 

mélységben szűrőzött kutakban is széles tartományban mozognak a mért urán 

aktivitáskoncentrációk. Ez a felszínalatti vízáramlás mobilizáló, szállító és akkumuláló 

hatásával magyarázható. Ezt támasztja alá az Újfalui Formáció homokjának gamma- 

spektroszkópiás elemzése is, amely nem mutatott számottevő radionuklid aktivitást a 

vízadó képződményben (7. táblázat). 
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60. ábra: A területen mért összes uránkoncentráció az eleváció függvényében (saját 

adatok és ERŐSS et al., 2018 alapján) 
 

A magasabb urán koncentrációk a felszínalatti vizek áramlási rendszereihez köthető 

megjelenését a hidraulikus keresztszelvény is alátámasztja. A magasabb koncentrációk 

előfordulása a forrásterülethez (Velencei-hegység) közelebb eső, beáramlási 

rezsimjelleggel jellemezhető területeken jellemző (57. ábra), ahol a vizek oxidatív jellege 

elősegíti az urán mobilizációját. A szelvény középső területén, a még oxidatív állapotban 

lévő átáramló vizek is szállítják a mobilizált uránt, azonban a 25–30 szelvénykilométer 

közelében az ellentétes irányból érkező áramlás gátat képez a magasabb urán 

koncentrációk mélyebb térrészben való megjelenésének és tovább terjedésének DK-i 

irányban. Ezt a képet módosítják a terület lokális beáramlási területei, amik hatására az 

üledékből - ami gránit fragmentumokat tartalmazhat - urán mobilizálódhat a beszivárgó 

vízzel, ezzel megemelve az urán koncentrációkat. 

A kutatásban használt nuklidspecifikus mérések során nem tudjuk külön mérni a 234U 

és a 238U izotópokat, de az eredményeket össze tudtam hasonlítani a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) által ICP-MS módszerrel mért fém urán koncentráció 

értékekkel (61. ábra). A két különböző mérés eredményeinek összevetéséből kiderül, 

hogy a vízmintákban mért urán elem a 234U izotópban gazdagabb, ami alátámasztja azt, 

hogy a 234U izotóp könnyebben kioldódik a kőzetekből (IVANOVICH és HARMON, 1982). 
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61. ábra: A fém urán koncentrációk és az urán aktivitáskoncentrációk kapcsolata (saját 

adatok és ERŐSS et al., 2018 alapján) 

A mintavétel során rögzített redoxpotenciál és pH értékeket diagramon ábrázolva 

megkapjuk, hogy az urán milyen komplex formájában jelenik meg a vízben oldva (62. 

ábra). A területről begyűjtött minták többségében az urán karbonáttal vagy hidroxid 

ionnal alkotott komplexet. A vízadó képződmény karbonátosan cementált homokkő, 

melyből kioldódott karbonátionokkal a vízben oldott urán előszeretettel képez 

komplexeket (BOURDON et al., 2003; SWARZENSKI, 2007). A vizek magas 

hidrogénkarbonát tartalmát a vízkémiai elemzés is megerősítette, a legtöbb minta esetén 

a HCO3
- a domináns anion (45. ábra). 
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62. ábra: Az uránkomplexek fajtái a redoxpotenciál és a pH függvényében (saját adatok 

és ERŐSS et al., 2018 alapján) 

A rádium esetén az összesalfa-aktivitásra vonatkozó határértéket (100 mBq/l) 

meghaladó koncentrációt három minta esetén mértem és ezekhez kapcsolódóan 100 Bq/l 

feletti radon aktivitás koncentrációt (63. ábra, a; b). Az STK44 mintában 695 mBq/l 

rádium-aktivitáskoncentrációt és 289 mBq/l radon-aktivitáskoncentrációt mértem, míg az 

STK44 mintavételi ponttól DNy-ra gyűjtött AGROA jelzésű mintában 285 mBq/l rádium 

és 127 Bq/l radon aktivitást mértem. 



 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

(b) (a) 

63. ábra: A kutatásom során gyűjtött vízmintákban meghatározott rádium (a) és radon (b) aktivitáskoncentrációk térbeli eloszlása 

1
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A 3,8 napos felezési idejű 222Rn izotóp az 1602 év felezési idejű 226Ra izotóp 

lányeleme. Ez azt jelzi, hogy a mintavételi pont szűk környezetében hosszú idő óta magas 

koncentrációban, állandóan jelen van a rádium, a radon forrásaként szolgálva. A 

mintavétel során a helyiekkel folytatott személyes elbeszélgetésekből kiderült, hogy a 

területen a felszínalatti vizeket magas vas- és mangántartalom jellemzi. A rádium gyakran 

csapdázódik vas- és mangán-oxihidroxid kiválásokban, ahogy az például a Budai 

Termálkarsztban is megfigyelhető (ERŐSS, 2010; ERŐSS et al., 2012; KOVÁCS-BODOR et 

al., 2018, 2019). Megkötődését segíti, hogy a víz semleges pH-jú (7,18) volt. Ezt az 

elméletet igazolja az STK44-ben mért 85 mV és az AGROA-ban mért 69 mV 

redoxpotenciál, melyek oxidatív viszonyokra utalnak. Az oxidatív jelleget alátámasztja, 

hogy a mintavételi pont a 7. számú p(z) profil területén (ERŐSS et al., 2018) fekszik, 

melyet hidrosztatikushoz közeli, de lefelé irányuló vízáramlás jellemez (58. ábra). 

A magas rádiumtartalom mellett a minták urán koncentrációja is jelentős, ami az 

STK44 esetén 537, az AGROA esetén 168 mBq/l. A rádium és az urán ellentétes 

geokémiai viselkedéséből adódóan nem lehetne mindkét elem magas koncentrációban 

jelen a felszínalatti vízben oldva. A Velencei-tó fejlődéstörténetének ismeretében a 

koncentrációértékek a következőképpen magyarázhatók. A Velencei-tónak volt egy DK- 

i irányban húzódó ága (16. ábra), melyet a XVIII. században (GYALOG és HORVÁTH, 

2004) lecsapoltak. Ez a beavatkozás felboríthatta az addig fennálló hidrodinamikai 

viszonyokat. Ugyanakkor az urán az egykori Nádas-tó szervesanyag-gazdag üledékeihez 

kapcsolódva felhalmozódhatott és ez az uránfelhalmozódás a jelenleg fennálló oxidatív 

körülmények közt, a csapadékvíz hatására kioldódhat az üledékekből és bekerülhet a 

felszínalatti vízbe. A rádium pedig az akkumulálódott urán bomlásából származik és az 

egykori kiáramlási területen fennálló, a rezsimjellegnek és a magas szervesanyag tartalmú 

üledékek jelenlétének tulajdonítható reduktív viszonyok közt mobilizálódhatott, majd a 

hidrodinamikai és redox viszonyok változásával vas- és mangán- oxihidroxidok 

formájában csapdázódhatott. 

Az STK44 és AGROA minták mellett egy más jellegű és eltérő paraméterekkel 

jellemezhető területen, a FELC mintavételi pontban mértem magas, 107 mBq/l 

rádiumaktivitást. Az alacsony (44 mBq/l) radon-koncentráció azt mutatja, hogy nincs az 

STK44-hez hasonló, nagymennyiségű rádium feldúsulás, ami állandó radonforrásként 

szolgálhatna. Reduktív viszonyok között a rádium nem kötődik meg szilárd fázisban, 

hanem oldott állapotban marad. A FELC esetén mért -73,5 mV redoxpotenciál reduktív 
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viszonyokat jelez. A mintavételi pont a 4. számú p(z) profil területére esik (ERŐSS et al., 

2018), mely átáramlási rezsimjelleget mutat (58. ábra). A terület közel fekszik a 

Dunához, ami regionális léptékben kiáramlási területként jelenik meg. A kút, melyből a 

FELC minta származik, a vizsgálati terület legmélyebb szűrőközép elevációjú (-169 

mBf) kútja. Ezáltal ez a kút megmintázhatja egy intermedier vagy regionális, a Duna felé 

tartó áramlási rendszer reduktív átáramlási szegmensét. Ezt az elméletet csak a hidraulikai 

adatok és a redoxpotenciál támasztja alá. A magasabb rendű áramlási viszonyokra 

jellemző magas hőmérséklet, oldottanyag tartalom, alacsony oldottoxigén-tartalom nem 

igaz a FELC mintára. Ebben az esetben is további kutatásokkal lehetne alátámasztani 

vagy cáfolni a fenti elméletet, a közelben található többi kút, a felszíni víztest és 

üledékének megmintázása segíthet. 

Ami a források felmérését illeti, a terepi észlelések és a korábbi kutatások 

ismeretében elmondható, hogy a Velencei-hegység forrásai közt találhatóak foglalt és 

természetes állapotban levő források is. A VIFIR adatbázis alapján a befogadó kőzet 

gránit (Angelika-forrás, Barlang-kút, Csepegő-forrás), gránitmurva (Antal-, János-, 

Sorhegy mögötti, Fluoritbánya feletti forrás és a Bella patak forrása) vagy kvarter 

törmelékes üledékek (Török-kút, Szilváskerti-, és Tóparti-forrás). A gránitból, 

gránitmurvából a források relatíve nagy tengerszint feletti magasságon fakadnak, 

hőmérsékletük alacsony (9,7–14,5°C). Hozamuk erősen függ a csapadékeseményektől. 

Mi egy csapadékszegény időszakot követően mentünk terepre, így fordulhatott elő, hogy 

csak kevés forrásban találtunk vizet. HALÁSZ (1999) és DVORSZKI (2013) is megerősíti, 

hogy tavaszi hóolvadás, esős időszak után nagyobb volt az általuk vizsgált források 

hozama. 

A korábbi tanulmányok (BÉRES, 1995; DVORSZKI, 2013; HALÁSZ, 1999; KISS, 1998) 

alapján a Velencei-hegység forrásait magas radonaktivitás jellemzi. Ezt saját 

méréseimmel is megerősítettem. A korábbi mérések az Angelika-forrásban 122–194 Bq/l, 

a Szűcs-kútban 81,5–291 Bq/l és az Éva-forrásban 123,7–132,9 Bq/l aktivitást mutattak 

ki. Az én eredményeim ettől eltérően az Angelika-forrásban 101, a Szűcs-kútban 313 és 

az Éva-forrásban 210 Bq/l radonaktivitást mutatnak. A különböző koncentrációk a 

források hozamának változékonyságával és a mintavételből adódó bizonytalanságokból 

erednek, illetve a különböző mérési technikákból. A források oldott urántartalma szintén 

magas volt (23–337 mBq/l), azonban rádiumból kimutatási határ közeli koncentrációkat 

mértem. Ez arra enged következtetni, hogy a radon forrása a gránit alapkőzeten képződött 
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talaj és ebből kerül a radon a források vizébe. A források tulajdonságainak ismeretében 

lokális áramlási pályák megcsapolódási pontjai, mely áramlási pályákra rövid 

tartózkodási idő és viszonylag gyors áramlás jellemző, így a rövid felezési idejű radon 

(3,8 nap) eljuthat az áramlási pálya végéhez. A lokális áramlási pályákra jellemző 

oxidatív viszonyok az urán mobilizációnak is kedveznek. 

A radionuklid koncentrációkat összevetve elmondható, hogy a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ adatbázisában szereplő, a Velencei-tó déli előterében 

előforduló határértéket meghaladó összesalfa-aktivitásért az urán felelős (9. táblázat). A 

vízadó képződményből gyűjtött homokminták gammaspektroszkópiás elemzése nem 

mutatott magas aktivitást a kőzetmintákban. Ez alátámasztja azt az elméletet, hogy a 

Velencei-hegység tágabb környezetében a földtani viszonyok mellett elsősorban a 

felszínalatti vízáramlási rendszer és a kapcsolódó fizikai és kémiai jellemzők határozzák 

meg a radionuklidok térbeli eloszlását. Pusztán a terület geológiai felépítése nem 

indokolná ilyen nagy területen a magas aktivitásértékek jelenlétét. 

A független laboratóriumi mérésnek köszönhetően a rádium, urán és radonaktivitás 

mérések megbízhatóságáról is képet kaptunk. A Hydrosys Labor Kft. eredményei közeli 

hasonlóságot mutatnak az általam, az Atomfizikai Tanszéken mért radon 

koncentrációkkal, azonban az urán és a rádium esetében a nuklidspecifikus mérések és az 

összesalfa összesbéta mérések között különbségek fedezhetők fel (6. táblázat). Az 

összesalfa és összesbéta mérési módszerek bizonytalanságát számos új tanulmány is 

igazolja (JOBBÁGY et al., 2014; JOBBÁGY et al., 2015), így az értékek különbözősége 

mögött a mérési módszer bizonytalansága állhat. Mindezeken túl a tanulmány elvégzése 

és a Hydrosys Labor Kft. által biztosított összesalfa- és összesbéta-aktivitásértékek 

értékelés rávilágított arra, hogy a jelenleg hatályban levő magyarországi szabályozások 

nem megfelelőek, ugyanis a vízműveket összesalfa- és összesbéta aktivitás mérések 

elvégzésére kötelezték, mely mérések magas aktivitás esetén nem segítenek azonosítani 

a problémát okozó radionuklidot és nem adják meg annak pontos koncentrációját sem. 
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11. Összefoglalás, további kutatási tervek 

A felszínalatti vizek természetes radioaktivitását, mint az ivóvízfogyasztásból eredő 

lehetséges egészségügyi veszélyforrást csak a XX. század végén ismerték fel a kutatók 

(CHAU et al. 2011). Napjainkban az ivóvizek minőségi szabályozásánál már figyelembe 

veszik a vizek radionuklid tartalmát is (WHO, 2017). Hazánkban az ivóvíz minőségi 

követelményeit tartalmazó 201/2001 (X. 25) Kormányrendelet 313/2015 (X. 28) 

Kormányrendeletben foglalt kiegészítése tartalmazza azt a rendelkezést, mely szerint a 

vízműveknek kötelességük megmérni az általuk szolgáltatott vizek összesalfa- és 

összesbéta- aktivitáskoncentrációit, a radon és a trícium mellett. Ezek az előbbi összegző 

paraméterek a víz radionuklid tartalmával arányosak. Amennyiben a mért érték az 

összesalfa esetén a 0,1 Bq/l-t az összesbéta esetén az 1 Bq/l-t meghaladja, további 

nuklidspecifikus méréseknek kell alávetni a vízmintát. Az ebből a szabályzásból eredő 

ivóvízminőségi problémák és kihívások csak az elmúlt bő három évben láttak napvilágot. 

Mivel Magyarországon az ivóvíz 88%-át felszínalatti vízkészletekből nyerik, az ivóvizek 

természetes radioaktivitásának hidrogeológiai eredete egy új kutatási perspektívát nyitott. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által rendelkezésemre bocsátott adatok 

alapján a Velencei-tó délkeleti előterében a felszínalatti vizekben előfordul magas 

összesalfa-aktivitás. Ennek hidrogeológiai hátterének kutatását és a nuklidspecifikus 

méréseket ERŐSS és munkatársai (2018) kezdték meg, amelyben az urán 

aktivitáskoncentrációkat a beáramlási vízrezsim-jelleggel hozták összefüggésbe.  

 A felszínalatti vizek természetes radioaktivitásának kutatása a felszínalatti 

vízáramlási rendszerek tükrében egy új megközelítést képvisel, melynek alapja a 

felszínalatti víz földtani hatótényező szerepe (TÓTH, 1999). A felszínalatti víz áramlása 

során kölcsönhatásba lép környezetével. Ekképp mobilizálhatja, elszállíthatja és 

felhalmozhatja a radionuklidokat is, elsősorban az uránt, a rádiumot és a radont. 

Ezeknek az elemeknek a felszínalatti környezetben való viselkedése függ a fennálló 

fiziko-kémiai viszonyoktól, különösen a pH, a redox viszonyok és a víz oldott anyag 

tartalma meghatározó. A mért kútadatokon alapuló hidraulikai feldolgozás vízkémiai 

vizsgálatokkal kiegészülve tehát segíthet megérteni a radionuklidok felszínalatti 

vizekben való előfordulását. 

Dolgozatomban ezt az új kutatási irányt folytattam és a magas összesalfa-aktivitás 

másik lehetséges okozóját, a rádiumot, és a rádium indikátorát, a radont vizsgáltam az 

ERŐSS és munkatársai (2018) által már vizsgált területen. Ezen felül kiterjesztettem a 

kutatási területet a Velencei-hegység bevonásával, északon Vereb, Kajászó, Martonvásár, 
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keleten Ercsi, Adony, Nagyvenyim, délen Mezőfalva, Dunaújváros, nyugaton 

Székesfehérvár települések vonaláig, ahol felszínalatti vízáramlási rendszerek megértését 

célzó, archív mért kútadatokon alapuló hidraulikai vizsgálatokat (nyomás-eleváció 

profilok, tomografikus potenciáltérképek és hidraulikai keresztszelvény szerkesztése 

alapján) és további nuklidspecifikus méréseket (234+238U, 226Ra, 222Rn) végeztem. Az urán 

és rádium aktivitás mérésekhez – hazánkban egyedülálló módon – Nucfilm diszkeket 

alkalmazó alfa-spektrometriát (SURBECK, 2000) használtam. A mérési eredményeimet 

kiegészítettem a terepen mért paraméterek és az NNK által rendelkezésemre bocsátott 

általános vízkémiai adatok értelmezésével, valamint a terület fő vízadóját képviselő 

pannóniai korú homok gammaspektroszkópiás vizsgálatával. 

A Velencei-hegység tágabb környezetében a forrásokban, felszíni és felszínalatti 

vizekben oldott urán magas (max. 753 mBq/l) koncentrációban jelenik meg, ami a terület 

túlnyomóan oxidatív viszonyaival és a főként beáramlási és átáramlási rezsimjelleggel 

magyarázható. A legmagasabb (260–753 mBq/l) aktivitások a Gárdonytól DK-i irányban 

húzódó Bika-völgyben jellemzőek. A kutak többsége ugyanabba a pannóniai korú vízadó 

képződményre van szűrőzve, azonban a geológiai hasonlóság ellenére a közel azonos 

mélységben szűrőzött kutakban is széles tartományban mozognak a mért urán 

aktivitáskoncentrációk. Ez a felszínalatti vízáramlás mobilizáló, szállító és akkumuláló 

hatásával magyarázható, és egyben felhívja a figyelmet az ivóvizekkel kapcsolatos 

hidrogeológiai kutatások szükségességére. A rádium és a radon lokális folyamatok 

eredményeként jelenik csak meg a területen, egyes mintákban azonban határértéket 

meghaladó koncentrációkban (226Ra: 285-695 mBq/l; 222Rn: 127-289 Bq/l). A rádium 

vas- és mangán-oxihidroxid kiválásokhoz, illetve egy magasabb rendű áramlási 

szegmenshez kapcsolódóan fordul elő. 

A Velencei-hegység forrásai esetében a már ismert magas radonaktivitás (81,5–291 

Bq/l; BÉRES, 1995; DVORSZKI, 2013; HALÁSZ, 1999; KISS, 1998) mellett magas (max. 

337 mBq/l) uránaktivitást is azonosítottam. 

Méréseim alapján megállapítható továbbá, hogy a területen az eddig az NNK által 

azonosított helyszín mellett több esetben van probléma a felszínalatti vízben található 

magas természetes radioaktivitással. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a 

diplomamunkám során alkalmazott újfajta megközelítés, azaz a nuklidspecifikus mérések 

és a hidraulikai feldolgozás együttes alkalmazása a jövőben eszköz lehet a biztonságos 

ivóvízellátás biztosításában. 
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A Velencei-hegység tágabb környezetében folytatott kutatás a dolgozatban 

bemutatott eredményekkel még nem zárult le. A területen (Nadap, Pákozd, Velence, 

Kápolnásnyék, Székesfehérvár, Gárdony, Pázmánd, Pátka, Seregélyes települések 

területén) mélyült földtani fúrásokból származó magminták gamma-spektroszkópiás 

elemzése és a kutak természetes gamma szelvényeinek vizsgálata segíthet megérteni a 

földtani háttérnek a magas aktivitáskoncentrációk területi eloszlását befolyásoló szerepét. 

A felszíni víztestek recens üledékeinek akkumuláló szerepének megértéséhez a Velencei- 

tó, a cikolai tavak és a dinnyési tavak üledékének vizsgálata járulhatna hozzá. Az urán 

felszínalatti vízáramlással történő szállítódásának mechanizmusát az is befolyásolja, 

hogy milyen formában van jelen a vízben oldva. Amennyiben kolloidokhoz kapcsolódik 

előfordulhat, hogy a redox viszonyoktól függetlenül is szállítódhat. Ezt a vízminták 

kolloidokra történő vizsgálata mutathatja meg (PORCELLI és SWARZENSKI, 2003). Ezen 

felül a Velencei-hegység gránitjának a felszínalatti vizek természetes radioaktivitásában 

betöltött szerepét a hegységtől északra a Vértes irányába, valamint Székesfehérvár, 

Martonvásár, Adony kútjaira kiterjesztett vízmintavételezés és további 

koncentrációmérések egyértelműsíthetik. A kutatás során mért, a vonatkozó határértéket 

egyidejűleg meghaladó rádium és hozzá kapcsolódó radon aktivitásértékek vas-, illetve 

mangán-oxihidroxid kiválásokhoz való kapcsolatát újramintavételezéssel és a kiválások 

feltárásával lehetne alátámasztani. Továbbá a Velencei-hegység környezetében 

alkalmazott módszertan hatékonyságát, más, a határértéket meghaladó összesalfa 

koncentrációkkal jellemzett területeken lehet ellenőrizni. 
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Abstract 

Groundwater is a very common drinking water source. In Hungary, 88% of the water 

supply is based on groundwater. Radioactivity of groundwater-derived drinking water, as a 

possible threat and its hydrogeological background, had not been widely investigated until 

recently. Following the Euratom Drinking Water Directive the radioactivity of drinking water 

is screened in Hungary in the last three years by gross alpha and gross beta activity 

measurements beside radon and tritium measurements. Whenever the measured 

concentrations surpass the limit values the long-term consumption of the water can lead to 

health issues. 

Based on data provided by the National Public Health Institute high values of gross alpha 

activity can be found in the southern foreland of Lake Velence. Previous studies already 

showed high uranium concentration values (compared to average crust values) related to the 

Velence Granite Formation in Velence Hills and to the carbonatic and organic-rich beds of 

the Ujfalu Formation in the southern foreland of Lake Velence. 

Until recently no observations and measurements were made regarding the radioactivity 

of the groundwater in this area. Therefore, uranium, radium and radon concentration 

measurements were carried out in the adjacent area and interpreted in flow system context, 

which is a novel approach. A total of 53 samples were taken from surface water (springs and 

lakes) as well as from groundwater. Alpha spectrometry applied on Nucfilm discs was used 

to measure the uranium (234U+238U) and radium (226Ra) activity while radon (222Rn) activity 

was determined by TriCarb 1000 TR liquid scintillation detection. Pressure-elevation 

profiles, hydraulic cross section, tomographic potential maps were compiled to understand 

the groundwater flow directions and regime characteristics in the wider area. The areal 

distribution of the activity concentration values were interpreted regarding the groundwater 

flow system, physico-chemical parameters measured onsite and in the laboratory. 

The elevated uranium activity values were explained with the existing oxidizing 

conditions on recharge areas. The high radium activities were related to a drained channel of 

Lake Velence in which the accumulated organic-rich sediments could have retained uranium 

and radium elements. High radon concentrations occured due to local flow systems in the 

Velence Hills and in areas where local radium accumulations were hypothesized. 

Using this new methodology those areas can be delineated where according to the flow 

conditions and the related geochemical environment the mobility of the uranium or radium 

and thus elevated activity concentration can be expected in groundwater. This novel approach 

may facilitate safe water management of drinking water supply systems. 
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Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, Erőss Anitának és 

Csondor Katalinnak, akik segítsége, bátorítása nélkül ez a munka nem jöhetett volna 

létre. A terepi és a laboratóriumi munka során, valamint a dolgozatírás folyamata alatt 

végig nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak és mindig rendelkezésemre álltak. 

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a magánszemélyeknek, cégeknek és állami 

szervezeteknek, akik engedélyezték a tulajdonukban álló kutak megmintázását. A kémiai 

elemzés elvégzéséért köszönet jár Izsák Bálintnak és munkatársainak a Nemzeti 

Népegészségügyi Központban. A hidrogénkarbonát koncentrációk meghatározásáért 

köszönet illeti Szikszay Lászlót és Csondor Katalint. A homokkő minták 

gammaspektroszkópiával történő lemérése Kovácsné Bodor Petra, Bihari Árpád és az 

MTA ATOMKI munkatársainak segítségével valósult meg. A mérést az Európai Unió és 

Magyarország támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában a 

GINOP-2.3.2.-15-2016-00009 azonosítószámú ‘IKER’ pályázatban. Az urán és rádium 

aktivitáskoncentrációk méréséhez a Heinz Surbeck professzor által az Általános és 

Alkalmazott Földtani Tanszék rendelkezésére bocsátott műszert használtam. Heinz 

Surbeck professzor ezen túl urán és rádium aktivitás mérésekkel is hozzájárult a dolgozat 

elkészültéhez. A radon aktivitáskoncentrációk mérését Dr. Horváth Ákos docens tette 

lehetővé, az Atomfizikai Tanszéken. Az összesalfa és összesbéta aktivitás eredményeket 

Süveges Miklós, a Hydrosys Labor Kft. vezetője biztosította. A terület hidraulikai 

feldolgozásának elkészítésében témavezetőim mellett Mádlné Szőnyi Judit – a p(z) 

profilok értelmezésében, valamint Szijártó Márk – a hidraulikus keresztszelvény 

elkészítésében voltak segítségemre. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

Vízföldtani Adattárából való adatgyűjtésben Siposs Tamás, Vilusz Lénárd és Zádeczki 

Tibor is közreműködtek. 

Köszönet illeti még Szabó Zsókát, Modrovits Kamillát és Iván Veronikát, akik 

mindig kéznél voltak, ha segítségre volt szükségem, emellett lelkesítettek a nehezebb 

napokon. Erhardt Ildikónak és Kovácsné Bodor Petrának köszönöm a koncentráció 

mérésekben való közreműködést. 

A lelki támogatás biztosításáért köszönet jár a barátomnak, a családomnak és a 

barátaimnak, ők azok, akik azt is elnézték, hogy elérhetetlen voltam számukra az elmúlt 

hónapokban. 
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A szakdolgozat az ENeRAG projekt keretein belül készült, amelyet az Európai Unió 

Horizont 2020 kutatási és innovációs programja támogatott a 810980 azonosító számú 

támogatási megállapodás alapján. Emellett a dolgozat elkészültéhez az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának Új Nemzeti Kiválóság Programjának ÚNKP-17-4 és 

ÚNKP-18-3 sorszámú pályázatai és a MOL Nyrt. SzakMOLgozat pályázata nyújtottak 

anyagi támogatást. 
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I. sz. melléklet: Terepi paraméterek 
 

ID 

 

T (°C) 

EC 

(µS/cm) 

ref. 25°C 

 

DO (%) 

 

DO (mg/l) 

 

pH 

 

ORP 

VTO 24,7 3635 57 4,6 8,5 122,1 

BIK 20 2459 83 7,3 8,1 121,4 

PAL 17,9 1787 70 6,6 8,2 129,2 

ZTOK51 25,8 1359 113 9,1 8,9 73 

ZKTO 24,3 1420 88 7,2 8,7 75,7 

JAK 25,5 2056 21 0 7,3 149 

SISK 16,2 647 34 0 8,1 -181 

PMAV 23,0 699 4,6 0,5 7,7 114,6 

PER3 15,5 683 35 3,5 7 286 

SV3 14,8 821 63 6,3 7,2 111 

ST2 15,7 1520 4 0 7,4 -44 

ZTEM 19,9 696 93 8,3 7,7 139,5 

P4M 17,5 722 0,4 0 7,4 -12 

TP 24,3 762 20 0 7,3 155 

SIM 20,6 714 65 0,1 7,5 130 

FAR 20,3 774 55 5 7,9 124,9 

PM 17,9 736 3 0,3 7,5 142,6 

DÖR 14,2 1533 9,2 0,9 7,7 114 

SZV2 14,9 764 18 1,9 7,3 -4 

ZK52 13,6 647 97 9,8 7,8 139,6 

REM 20,8 1706 6,2 0,7 7,4 125,9 

PER2 19,9 674 20 1,9 7,4 440 

SV2 15,3 709 32 3,2 7,2 89,4 

SKA2       

SV1 15,0 634 70 6,8 7,2 135 

SKA1 16,5 806 3,4 0,4 7,5 127,8 

SZV1 19,8 678 11 1 7,3 -37,5 

FELC 20,2 731 8,4 0,9 7,5 -73,5 

PER1 18,0 626 19 1,8 6,8 112 

STK44 15,7 1170 10 0 7,2 85 

ANG 10,6 236 58 6,3 7,2 119 

HUR 12,4 842 110 11,6 7,5 140 

EVA 14,5 815 103 10,4 7,7 160 

SZUCS 9,7 625 64 7,2 7,1 170 

ABA2 18,5 797 90 8,5 7,4 -10 

ABA1 20,7 1391 77 6,9 6,8 -4,6 

ABA3 15,3 1385 36 3,6 6,8 4,8 

ABA4 15,0 930 17 1,7 6,8 -8,8 

SARK4 16,8 1070 29 

 

 

 

2,8 6,8 5,6 



ii 
 

 

ID 

 

T (°C) 

EC 

(µS/cm) 

ref. 25°C 

 

DO (%) 

 

DO (mg/l) 

 

pH 

 

ORP 

FKÖRT 15,7 738 96 9,6 7 10,7 

AGROA 13,7 827 40 4,2 6,8 69 

ABET 13,8 609 59 5,1 6,9 49,7 

VENTZ 13,4 1179 42 4,4 7,1 90,2 

VAD 15,5 725 18 1,7 7,1 -22,9 

NVBERN 19,9 676 78 7,2 6,6 27,3 

NVBERN2 19,6 674 26 2,4 6,9 -25,1 

NVBERN3 19,2 665 1,7 9,9 7,1 -9,4 

HANG1 20,9 701 71 6,4 7,2 -30,6 

HANG2 16,8 691 115 11,3 7,1 214 

PALHAL 20,3 701 25 2,3 7,2 -48 

NVGY 14,6 616 128 13,1 6,9 235 

NVGY2 15,3 692 43 4,3 7,1 261 

 

II. sz. melléklet: Terepi paraméterek leíró statisztikája 
 

 
T (°C) 

EC (µS/cm) 

ref. 25°C 
DO (%) 

DO 

(mg/l) 
pH ORP 

Átlag 17,56 972,15 54,92 5,42 7,35 84,20 

Relatív szórás 0,21 0,58 0,63 0,62 0,07 1,23 

Standard hiba 0,52 78,07 4,80 0,46 0,07 14,36 

Medián 16,80 737 56 5,05 7,25 101 

Módusz 15,70 647 70 7,2 6,80  

Szórás 3,74 562,98 34,58 3,35 0,49 103,57 

Minta varianciája 13,99 316942,30 1196,07 11,23 0,24 10726,30 

Csúcsosság -0,28 9,57 -1,07 -0,85 1,49 2 

Ferdeség 0,36 2,73 0,21 0,29 1,20 0,52 

Tartomány 16,10 3399 126,3 13,1 2,25 621 

Minimum 9,70 236 1,7 0 6,62 -181 

Maximum 25,80 3635 128 13,1 8,87 440 

Összeg 913,32 50551,70 2855,7 281,7 382,41 4378,60 

Darabszám 52 52 52 52 52 52 

 

III. sz. melléklet: Vízminták oldott kationok és anionok koncentrációja mg/l-ben 
 

 

ID 
Na+ 

(mg/l) 

K+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

HCO -
 

3 

(mg/l) 

Cl- 

(mg/l) 

SO 2- 
4 

(mg/l) 

VTO 150 57 14 210 1179 380 770 

BIK 37 24 220 130 536 380 410 

PAL 67 3 90 140 804 100 310 

ZTOK51 77 11 11 140 649 89 180 



iii 
 

 

ID 
Na+ 

(mg/l) 

K+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

HCO -
 

3 

(mg/l) 

Cl- 

(mg/l) 

SO 2- 
4 

(mg/l) 

ZKTO 74 12 35 130 728 83 140 

JAK 110,02 6,02 115,56 89,71 688 90 344 

SISK 33,54 2,46 35,5 35,42 423 12 16,25 

PMAV 59,73 2,04 40,83 40,49 439 14 35 

PER3 21,37 1,16 50,42 39,82 448 6,1 6,2 

SV3 28,39 2,37 58,11 46,49 486 11 37 

ST2 138,18 10,52 85,28 49,11 688 195 164 

ZTEM 27 1,4 50 44 369 11 13 

P4M 89,95 1,27 36,64 28,63 420 19 29 

TP 18,82 1,46 59,61 42,93 518 16 16,25 

SIM 25,50 1,69 47,98 48,66 448 11 16,25 

FAR 29 2 53 44 494 9,3 26 

PM 34 2 51 48 466 8,8 24 

DÖR 33,11 1,22 57,62 166,08 548 86 134 

SZV2 19,01 1,73 57,25 49,9 518 8,2 10 

ZK52 24 1,4 50 38 405 7,7 3,25 

REM 82 1,46 55,68 154,41 640 67 169 

PER2 52,33 2,12 38,26 26,41 429 15 13 

SV2 26,76 2,24 49,37 40,75 467 6 7,5 

SKA2 32,55 1,49 53,4 74,87 452 26 27 

SV1 24,63 2,12 48,96 41,93 423 9 6,8 

SKA1 29,62 1,89 53,46 70,94 463 15 35 

SZV1 45,03 2,36 44,8 27,52 442 6 11 

FELC 62,07 1,67 42,23 39,83 469 9 16,25 

PER1 17,58 1,42 53,59 35,34 436 4,4 3,25 

STK44 91,11 7,97 65,39 39,63 625 59 93 

ANG 8,43 2,12 22,35 6,87 51 2,8 60 

HUR 14,16 1,64 111,07 32,64 395 8,9 170 

EVA 22,59 0,93 88,7 29,96 248 25 190 

SZUCS 21,24 0,89 68,01 20,96 216 22 120 

ABA2 87,37 5,81 53,13 17,67 496 17 37 

ABA1 170,4 11,83 80,49 21,3 687 68 150 

ABA3 172,46 10,39 83,58 24,65 668 87 140 

ABA4 112,74 7,23 58,79 18,46 547 34 63 

SARK3 29,91 3,37 62,75 49,63 503 17 45 

SARK4 128,28 18,19 64,18 18,7 585 45 71 

FKÖRT 30,38 3,92 71,71 35,32 503 5 50 

AGROA 85,33 13,36 58,9 20,87 547 10 36 

ABET 31,77 2,46 61,62 22,46 414 7 18 

VENTZ 79,37 2,76 75,95 58,66 503 45 220 

VAD 25,86 2,03 59,44 43,09 490 9 32 

NVBERN 40,36 3,88 53,38 38,41 490 5 16,25 



iv  

 

ID 
Na+ 

(mg/l) 

K+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

HCO -
 

3 

(mg/l) 

Cl- 

(mg/l) 

SO 2- 
4 

(mg/l) 

NVBERN2 45,13 4,06 54,25 36,5 477 6 26 

NVBERN3 50,9 5,04 56,99 34,41 490 7 25 

HANG1 36,75 2,15 50,08 45,75 496 8 33 

HANG2 23,78 1,8 64,83 54,39 503 5 27 

PALHAL 36,35 2,29 48,72 47,9 503 5 15 

NVGY 18,54 1,58 58,6 38,82 420 10 16,25 

NVGY2 25,85 1,69 51,34 55,22 503 5 16,25 

 

IV. sz. melléklet: Főionokra vonatkozó leíró statisztika 
 

 
Na+ 

(mg/l) 

K+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

- 
HCO3 

(mg/l) 
Cl- 

(mg/l) 

2- 
SO4 

(mg/l) 

Átlag 53,9 5,3 60,1 54,4 506,3 41,6 87,6 

Relatív szórás 0,8 1,6 0,5 0,8 0,3 1,8 1,5 

Standard hiba 5,7 1,2 4,1 5,8 21,3 10,5 18,1 

Medián 34 2,2 54,2 40,7 490 11 33 

Módusz  1,4 50 130 503 5 16,3 

Szórás 41,2 8,6 29,6 42,5 155,4 76,7 132 

Minta varianciája 1696,8 74,5 878,2 1806,5 24138,5 5884,3 17430,8 

Csúcsosság 1,3 25,3 16,1 3,7 7 13,6 13,6 

Ferdeség 1,4 4,6 3,2 2 1,2 3,6 3,3 

Tartomány 164 56,1 209 203,1 1128 377,2 766,8 

Minimum 8,4 0,9 11 6,9 51 2,8 3,3 

Maximum 172,5 57 220 210 1179 380 770 

Összeg 2858,2 279,8 3182,8 2885,5 26835 2207,2 4642,8 

Darabszám 53 53 53 53 53 53 53 



 

 

 

 

V. sz. melléklet: A vízminták főion koncentrációi mg/l-ben és meq/l-ben megadva 
 

Minta 

neve 

Na+ 

(mg/l) 

Na+ 

(meq/l) 

K+ 

(mg/l) 

K+ 

(meq/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(meq/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(meq/l) 

HCO -
 

3 

(mg/l) 

HCO -
 

3 

(meq/l) 

Cl- 

(mg/l 

) 

Cl- 

(meq/ 

l) 

SO 2- 
4 

(mg/l) 

SO 2- 
4 

(meq/l) 

TDS 

(mg/l) 

VTO 150 7 57 1,46 14 1 210 18 1179 19 380 11 770 16 2375 

BIK 37 2 24 0,62 220 11 130 11 536 9 380 11 410 9 1354 

PAL 67 3 2,9 0,07 90 5 140 12 804 13 100 3 310 6 1236 

FAR 29 1 2 0,05 53 3 44 4 494 8 9,3 0 26 1 538 

PM 34 1 2 0,05 51 3 48 4 466 8 8,8 0 24 1 507 

ZTEM 27 1 1,4 0,04 50 3 44 4 369 6 11 0 13 0 400 

ZK52 24 1 1,4 0,04 50 3 38 3 405 7 7,7 0 3,25 0 423 

ZTOK51 77 3 11 0,28 11 1 140 12 649 11 89 3 180 4 935 

ZKTO 74 3 12 0,31 35 2 130 11 728 12 83 2 140 3 968 

P4M 89,9 4 1,3 0,03 36,6 2 28,6 2 420 7 19 1 29 1 476 

FELC 62,1 3 1,7 0,04 42,2 2 39,8 3 469 8 9 0 15,75 0 502 

REM 82 4 1,5 0,04 55,7 3 154 13 640 10 67 2 169 4 892 

DÖR 33,1 1 1,2 0,03 57,6 3 166 14 548 9 86 2 134 3 782 

SKA1 29,6 1 1,9 0,05 53,5 3 70,9 6 463 8 15 0 35 1 522 

SKA2 32,6 1 1,5 0,04 53,4 3 74,9 6 460 8 26 1 27 1 522 

PMAV 59,7 3 2 0,05 40,8 2 40,5 3 439 7 14 0 35 1 496 

JAK 110 5 6 0,15 116 6 89,7 7 688 11 90 3 344 7 1143 

TP 18,8 1 1,5 0,04 59,6 3 42,9 4 518 8 16 0 15,75 0 559 

STK44 91,1 4 8 0,21 65,4 3 39,6 3 625 10 59 2 93 2 791 

ST2 138,2 6 10,5 0,27 85,3 4 49,1 4 688 11 195 6 164 3 1067 

SISK 33,5 1 2,5 0,06 35,5 2 35,4 3 423 7 12 0 15,75 0 458 

SIM 25,5 1 1,7 0,04 48 2 48,7 4 448 7 11 0 15,75 0 483 

PER1 17,6 1 1,4 0,04 53,6 3 35,3 3 436 7 4,4 0 3,25 0 451 
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Minta 

neve 

Na+ 

(mg/l) 

Na+ 

(meq/l) 

K+ 

(mg/l) 

K+ 

(meq/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(meq/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(meq/l) 

HCO -
 

3 

(mg/l) 

HCO -
 

3 

(meq/l) 

Cl- 

(mg/l 

) 

Cl- 

(meq/ 

l) 

SO 2- 
4 

(mg/l) 

SO 2- 
4 

(meq/l) 

TDS 

(mg/l) 

PER2 52,3 2 2,1 0,05 38,3 2 26,4 2 429 7 15 0 13 0 465 

PER3 21,4 1 1,2 0,03 50,4 3 39,8 3 448 7 6,1 0 6,2 0 468 

SZV1 45 2 2,4 0,06 44,8 2 27,5 2 442 7 5,9 0 11 0 467 

SZV2 19 1 1,7 0,04 57,3 3 49,9 4 518 8 8,2 0 10 0 545 

SV1 24,6 1 2,1 0,05 49 2 41,9 3 423 7 9 0 6,8 0 446 

SV2 26,8 1 2,2 0,06 49,4 2 40,7 3 467 8 6,1 0 7,5 0 489 

SV3 28,4 1 2,4 0,06 58,1 3 46,5 4 486 8 11 0 37 1 543 

ANG 8,43 0 2,12 0,05 22,35 1 6,87 1 51 1 2,8 0 60 1 116 

HUR 14,16 1 1,64 0,04 111,07 6 32,64 3 395 6 8,9 0 170 4 584 

EVA 22,59 1 0,93 0,02 88,7 4 29,96 2 248 4 25 1 190 4 472 

SZUCS 21,24 1 0,89 0,02 68,01 3 20,96 2 216 4 22 1 120 3 365 

ABA2 87,37 4 5,81 0,15 53,13 3 17,67 1 496 8 17 0 37 1 559 

ABA1 170,4 7 11,83 0,30 80,49 4 21,3 2 687 11 68 2 150 3 921 

ABA3 172,46 7 10,39 0,27 83,58 4 24,65 2 668 11 87 2 140 3 911 

ABA4 112,74 5 7,23 0,19 58,79 3 18,46 2 547 9 34 1 63 1 655 

SARK3 29,91 1 3,37 0,09 62,75 3 49,63 4 503 8 17 0 45 1 575 

SARK4 128,28 6 18,19 0,47 64,18 3 18,7 2 585 10 45 1 71 1 713 

FKÖRT 30,38 1 3,92 0,10 71,71 4 35,32 3 503 8 5 0 50 1 567 

AGROA 85,33 4 13,36 0,34 58,9 3 20,87 2 547 9 10 0 36 1 603 

ABET 31,77 1 2,46 0,06 61,62 3 22,46 2 414 7 7 0 18 0 446 

VENTZ 79,37 3 2,76 0,07 75,95 4 58,66 5 503 8 45 1 220 5 782 

VAD 25,86 1 2,03 0,05 59,44 3 43,09 4 490 8 9 0 32 1 540 

NVBERN 40,36 2 3,88 0,10 53,38 3 38,41 3 490 8 5 0 16,25 0 520 



vii  

 

 

 
 

Minta 

neve 

Na+ 

(mg/l) 

Na+ 

(meq/l) 

K+ 

(mg/l) 

K+ 

(meq/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Ca2+ 

(meq/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(meq/l) 

HCO -
 

3 

(mg/l) 

HCO -
 

3 

(meq/l) 

Cl- 

(mg/l 

) 

Cl- 

(meq/ 

l) 

SO 2- 
4 

(mg/l) 

SO 2- 
4 

(meq/l) 

TDS 

(mg/l) 

NVBERN2  
45,13 

 
2 

 
4,06 

 
0,10 

 
54,25 

 
3 

 
36,50 

 
3 

 
477 

 
8 

 
6 

 
0 

 
26 

 
1 

 
518 

NVBERN3  
50,90 

 
2 

 
5,04 

 
0,13 

 
56,99 

 
3 

 
34,41 

 
3 

 
490 

 
8 

 
7 

 
0 

 
25 

 
1 

 
531 

HANG1 36,75 2 2,15 0,06 50,08 3 45,75 4 496 8 8 0 33 1 546 

HANG2 23,78 1 1,80 0,05 64,83 3 54,39 5 503 8 5 0 27 1 544 

PALHAL 36,35 2 2,29 0,06 48,72 2 47,90 4 503 8 5 0 15 0 532 

NVGY 18,54 1 1,58 0,04 58,60 3 38,82 3 420 7 10 0 16,25 0 454 

NVGY2 25,85 1 1,69 0,04 51,34 3 55,22 5 503 8 5 0 16,25 0 533 
 

VI. sz. melléklet: A minták vízkémiai fáciese 
 

Minta 

neve 
Kation fácies Anion fácies Vízkémiai fácies 

Kation 

dominancia 

Anion 

dominancia 

VTO Kálcium-nátrium Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát magnézium nincs domináns 

BIK Kálcium-magnézium Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát Kálcium-magnézium - Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát nincs domináns nincs domináns 

PAL Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 

FAR Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

PM Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ZTEM Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ZK52 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ZTOK51 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 

ZKTO Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 

P4M Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

FELC Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

REM Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 



viii  

 

 

 
 

Minta 

neve 
Kation fácies Anion fácies Vízkémiai fácies 

Kation 

dominancia 

Anion 

dominancia 

DÖR Kálcium-magnézium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-magnézium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 

SKA1 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 

SKA2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát magnézium hidrogénkarbonát 

PMAV Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

JAK Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

TP Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

STK44 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ST2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SISK Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SIM Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát magnézium hidrogénkarbonát 

PER1 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

PER2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

PER3 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SZV1 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SZV2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát magnézium hidrogénkarbonát 

SV1 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SV2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SV3 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ANG Kálcium-nátrium Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát kálcium szulfát 

HUR Kálcium-magnézium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-magnézium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát kálcium hidrogénkarbonát 

EVA Kálcium-nátrium Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Klorid-szulfát-hidrogénkarbonát kálcium nincs domináns 

SZUCS Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát kálcium hidrogénkarbonát 

ABA2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ABA1 Nátrium-kálcium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Nátrium-kálcium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nátrium-kálium hidrogénkarbonát 

ABA3 Nátrium-kálcium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Nátrium-kálcium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nátrium-kálium hidrogénkarbonát 



ix  

 

 

 
 

Minta 

neve 
Kation fácies Anion fácies Vízkémiai fácies 

Kation 

dominancia 

Anion 

dominancia 

ABA4 Nátrium-kálcium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Nátrium-kálcium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nátrium-kálium hidrogénkarbonát 

SARK3 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

SARK4 Nátrium-kálcium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Nátrium-kálcium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nátrium-kálium hidrogénkarbonát 

FKÖRT Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

AGROA Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

ABET Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

VENTZ Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

VAD Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

NVBERN Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

NVBERN2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

NVBERN3 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

HANG1 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát-klorid-szulfát nincs domináns hidrogénkarbonát 

HANG2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát magnézium hidrogénkarbonát 

PALHAL Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

NVGY Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát nincs domináns hidrogénkarbonát 

NVGY2 Kálcium-nátrium Hidrogénkarbonát Kálcium-nátrium - Hidrogénkarbonát magnézium hidrogénkarbonát 
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VII. sz. melléklet: Mért uránium, rádium és radon aktivitáskoncentrációk 
 

ID 
U 

(mBq/l) 
U hiba 

Ra 

(mBq/l) 
Ra hiba 

Rn 

(Bq/l) 
Rn hiba 

VTO 333 18 15 4 0 0 

BIK 139 12 5 2 0 0 

PAL 237 15 4 2 0 0 

ZTOK51 548 23 4 2 0 0 

ZKTO 473 22 10 3 0 0 

JAK 383 20 7 3 0 0 

SISK 135 12 22 5 2 0,3 

PMAV 28 5 26 5 4 0,4 

PER3 131 11 4 2 8 0,5 

SV3 524 23 9 3 8 0,5 

ST2 328 18 32 6 9 0,5 

ZTEM 187 14 3 2 9,3 0,6 

P4M 41 6 15 4 11 0,5 

TP 156 12 7 3 11 0,5 

SIM 281 17 2 1 11 0,5 

FAR 536 23 10 3 11,8 0,5 

PM 402 20 10 3 12,3 0,5 

DÖR 512 23 7 3 13 0,6 

SZV2 273 17 8 3 13 0,6 

ZK52 260 16 3 2 13,0 0,6 

REM 506 22 5 2 14 0,6 

PER2 21 5 20 5 16 0,6 

SV2 483 22 16 4 18 0,7 

SKA2 397 20 16 4 20 0,7 

SV1 313 18 12 3 21 0,7 

SKA1 753 27 37 6 32 1 

SZV1 69 8 63 8 39 1 

FELC 73 9 107 10 44 1,2 

PER1 280 17 31 6 78 1,9 

STK44 537 23 695 26 289 6 

ANG 23 5 3 2 210 4,5 

HUR 111 11 5 2 7 0,4 

EVA 337 18 7 4 101 2,3 

SZUCS 142 12 3 2 314 6,5 

ABA2 45 7 32 6 31 0,8 

ABA1 12 3 54 7 17 0,6 

ABA3 73 9 45 7 50 1,3 

ABA4 65 8 61 8 70 1,7 



xi 
 

ID 
U 

(mBq/l) 
U hiba 

Ra 

(mBq/l) 
Ra hiba 

Rn 

(Bq/l) 
Rn hiba 

SARK4 24 6 37 6 18 0,6 

FKÖRT 30 6 10 3 7 0,4 

AGROA 168 13 285 17 127 2,8 

ABET 53 7 6 2 9 0,5 

VENTZ 358 18 6 2 9 0,5 

VAD 15 4 16 4 20 0,7 

NVBERN 10 5 30 5 10 0,5 

NVBERN2 11 3 15 4 12 0,5 

NVBERN3 3 1 18 4 7 0,4 

HANG1 5 2 28 4 17 0,6 

HANG2 105 10 6 1 12 0,5 

PALHAL 25 4 34 6 23 0,7 

NVGY 101 6 3 1 9 0,4 

NVGY2 123 7 3 1 8 0,4 

 

VIII. sz. melléklet: A radionuklid koncentrációkra vonatkozó leíró statisztika 
 

 U (mBq/l) U hiba Ra (mBq/l) Ra hiba Rn (Bq/l) Rn hiba 

Átlag 214,2264 12,75472 36,30189 4,45283 34,15915 0,938673 

Relatív szórás 0,895294 0,550087 2,78554 0,908575 1,885115 1,382717 

Standard hiba 26,34517 0,96375 13,88995 0,555724 8,845186 0,178283 

Medián 142 12 12 3 12,28704 0,562934 

Módusz 73 18 3 2 0 0,5 

Szórás 191,7957 7,016206 101,1204 4,045729 64,39392 1,297918 

Minta varianciája 36785,6 49,22714 10225,33 16,36792 4146,577 1,684592 

Csúcsosság -0,31532 -1,21048 36,48044 16,37772 11,16024 10,48045 

Ferdeség 0,793776 0,1555 5,812317 3,597041 3,328482 3,194605 

Tartomány 750 26 693 25 314 6,5 

Minimum 3 1 2 1 0 0 

Maximum 753 27 695 26 314 6,5 

Összeg 11354 676 1924 236 1810,435 49,74965 

Darabszám 53 53 53 53 53 53 

 

IX. sz. melléklet: A vízmintákban az NNK laboratóriumában mért fémek közül az 

általam felhasználtak 
 

 
ID 

U 

(µg/l) 

Ba 

(µg/l) 

 
ID 

U 

(µg/l) 

Ba 

(µg/l) 

VTO 8,1 22 FAR 13 116 

BIK 3,9 78 PM 12 66 

PAL 8,3 63 DÖR 15,8 44,7 

ZTOK51 18 14 SZV2 8,9 111 

ZKTO 15 33 ZK52 6,8 50 



xii 
 

 
ID 

U 

(µg/l) 

Ba 

(µg/l) 

 
ID 

U 

(µg/l) 

Ba 

(µg/l) 

JAK 11,9 52,6 REM 15,0 111 

SISK 4,7 43,6 PER2 <1,0 298 

PMAV <1,0 206 SV2 11,2 51,0 

PER3 4,4 94,1 SKA2 11,6 113 

SV3 13,0 49,5 SV1 8,7 46,0 

ST2 6,1 39,2 SKA1 13,3 36,0 

ZTEM 5,2 48 SZV1 1,7 306 

P4M <1,0 168 FELC 1,5 279 

TP 5,3 199 PER1 7,6 66,0 

SIM 8,7 49,2 STK44 7,3 47,0 

 

 

ID U (µg/l) Ba (µg/l) Fe (µg/l)) Mn (µg/l) 

ANG <1,0 74,13 33,05 12,81 

HUR 5,19 34,04 11,69 11,87 

EVA 11,56 36,33 <10 <5,0 

SZUCS 5,46 63,33 <10 <5,0 

ABA2 <1,0 73,92 358,97 49,79 

ABA1 <1,0 46,17 1226,61 67,01 

ABA3 1,68 29,73 592,09 85,08 

ABA4 2,51 49,46 479,69 76,25 

SARK3 10,01 144,25 36,2 54,59 

SARK4 <1,0 52,21 463,87 59,08 

FKÖRT <1,0 161,62 359,99 108,24 

AGROA 4,43 77,4 150,12 75,93 

ABET <1,0 106,43 76,6 170,52 

VENTZ 11,78 25,26 111,25 73,38 

VAD <1,0 114,82 282,78 62,68 

NVBERN <1,0 275,93 648,09 43,27 

NVBERN2 <1,0 275,95 509,66 50,83 

NVBERN3 <1,0 329,98 495,49 67,77 

HANG1 <1,0 339,77 674,01 41,93 

HANG2 5,09 101,41 499,33 32,64 

PALHAL 2,11 299,35 522,15 41,59 

NVGY 2,92 24,18 <10 <5,0 

NVGY2 5,89 68,22 <10 <5,0 

 


