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Egészségkárosító hatása miatt a radon általános (biológiai, fizikai) viselkedését leíró tanulmányokat követően megnőtt az igény
a radontól származó kockázat kimutatására és e kockázati veszély csökkentésére irányuló felmérésekre. A beltéri radonkoncentráció csökkentésére javasolt módszerek mellett felmerült a jövőben épülő házak radon veszélyének elkerülése,
megelőzése. Ez utóbbi esetben az adott területen (a ház környezetében) található potenciális radon kockázat minősítésére
vagyunk kíváncsiak.
A kutatás célja volt Magyarországon elsőként a geogén radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalmazása és egy
geogén radonpotenciál térkép készítése egy kiválasztott területre. Az alkalmazott módszer Európa szinten elfogadott geogén
radon-térképezési eljárás, amely a talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás terepi mérésén alapul [1].

Bevezetés
A radon (222Rn) radioaktív nemesgáz egészségkárosító hatása
miatt az utóbbi évtizedekben intenzíven tanulmányozott
izotóp mind külföldi, mind hazai tudományos kutatásokban.
A zárt terekben felhalmozódó radon rövid felezési idejű
leányelemei fémek (pl. 218Po, 214Po), amelyek könnyen
rátapadnak az aeroszolokra (por, dohányfüst, stb.).
Az aeroszol részecskéket belélegezve azok megtapadhatnak a
tüdőben, ahol a leányelemek radioaktív bomlásukkal
besugározzák a tüdő sejtjeit. Ezáltal a beltérben nagy
mennyiségben felhalmozódó radon bizonyítottan növeli a
tüdőrák kialakulásának kockázatát [2]. Egy, az Európai
Bizottság által támogatott kutatás eredményei alapján az
otthonokban és zárt belterű munkahelyeken található radon
felelős évente körülbelül 20 000 tüdőrák okozta halálesetért
az Európai Unióban. Ez az összes tüdőrák okozta halálesetek
9%-a, ill. az összes halálos kimenetelű rákbetegségek 2%-a [3].
A radon egészségkárosító hatása összetett folyamat
eredménye, amely a radon keletkezésétől, a különböző
közegeken való mozgásán, a belterekbe való jutásán és
felhalmozódásán keresztül történik, végül az emberi
szervezetet, elsősorban a tüdő szöveteit ért sugárzással zárul.
A felvázolt folyamat végbemenetele számos természetes és
antropogén tényező függvénye úgy, mint a potenciálisan
beltérbe jutható radon atomok mennyisége, vagy az életvitel.
A potenciálisan a beltérbe jutó radon fő forrása a ház alatt
található talaj és kőzet pórusaiban lévő radon tartalom, amit
talajgáz radonkoncentrációnak nevezünk és fő forrása a talajés kőzetszemcsékben lévő rádium (226Ra) és urán (238U) [4,5].
A radonpotenciál megmutatja, hogy potenciálisan mekkora
veszélyt jelent a radon az adott területen és lehetőséget ad
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azon területek kijelölésére, ahol részletesebb méréseket kell
végezni, hogy a lehetőségként kimutatott veszély
megvalósul-e. Ennek megfelelően, egy radonpotenciál térkép
felhasználható a kitett helyszínek kiválasztására, így a
radontól származó ionizáló sugárzás dóziscsökkentésének
megtervezésére.
A radonpotenciál meghatározásának többféle módja létezik
az irodalomban, amelyek két fő csoportba sorolhatók.
Az egyik a beltéri radonkoncentráció adatokkal számol és
általában a kritikus érték meghaladásának valószínűségén
alapszik, amely azt jelenti, hogy mekkora valószínűsséggel
lesz a beltérben megadott határértékeknél nagyobb
koncentráció.
A másik csoportba azok az eljárások
sorolhatók, amelyek a földtani környezet tényezőit
figyelembe véve adják meg a radonpotenciált.
Ezeket
összefoglaló néven geogén radonpotenciálnak (GRP) nevezi
az irodalom. Ennek egyik fajtája a kétváltozós – talajgáz
radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás (ami megadja,
hogy mennyire képes a talajon a gáz áthaladni) – mért
adatain alapszik.
Míg a beltéri radonkoncentrációból
származtatott radonpotenciál a területen található épületek
milyenségét és az életvitelből adódó szellőztetés mértékét is
magában foglalva mutatja az aktuálisan kialakult kockázatot,
a geogén radonpotenciál ezen módosító hatásoktól
függetlenül adja meg a potenciális radontól származó
veszélyt [6].
Az
Európai Bizottság
támogatásával
Radioactivity
Environmental Monitoring (Joint Research Center, Institute
for Transuranium Elements) csoport vezetésével 2005-ben
kezdődött egy egységes európai radontérkép létrehozása a
„Természetes radioaktivitás európai atlasza” projekt
keretében [7]. Számos konferencia keretében zajlottak a
tudományos és technikai szempontú megbeszélések az
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európai beltéri radontérkép megszerkesztésére, valamint a
különböző országokban alkalmazott mérési és térképezési
módszerek harmonizálására. 2008-ban felmerült egy geogén
radontérkép szükségessége, amelyen a geogén radonpotenciál változó van ábrázolva. A geogén radontérkép
közelebb áll a radontól származó veszélyhez, mint a beltéri
radontérkép, mivel azt mutatja, „ami a Földből jön”
(nemzetközi szakzsargonban „what Earth delivers”).
Ezenkívül a beltéri radontérképpel ellentétben, amely csak
azon területekre érvényes, ahol már mért épületek, lakóházak
állnak rendelkezésre, a geogén radontérkép bármely területre
megadja a radonpotenciált (De Cort, 2010) [7]. Európai
léptékű radontérkép létrehozására számos lehetséges variáció
megfontolását követően 2011-ben a Neznal et al. (2004) [8]
által javasolt meghatározott mélységben (80-100 cm) mért
talajgáz radonkoncentrációt és talaj gázpermeabilitást
figyelembe vevő geogén radonpotenciál meghatározást
fogadta el az európai szakmai közösség, mint első
megközelítést (1. egyenlet) (De Cort, 2010).
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ahol GRP a geogén radonpotenciál, c∞ a talajgáz
radonkoncentráció 80 – 100 cm-es mélységben mért értéke
kBq×m-3-ben, k a talaj gázpermeabilitása m2-ben [8].
A radonpotenciál értékét kicsi (GRP<10), közepes
(10<GRP<35) és nagy (GRP>35) kategóriákba sorolhatók,
amelyek egy várható beltéri radonkoncentrációhoz köthetők.
Barnet and Pacherová (2010) [9] Csehországban végzett
vizsgálatai nyomán a kicsi GRP kisebb, mint 200 Bq×m-3, a
közepes GRP 200-400 Bq×m-3, a nagy GRP nagyobb, mint
400 Bq×m-3 beltéri radonkoncentrációt jelez.
A geogén
radonpotenciál térkép készítése során a földtani
formációkhoz rendeljük a GRP értékeket.
Az egy-egy
földtani formáción felvett terepi mérések adataiból
kiszámítható az adott formációra jellemző átlagos GRP.
Magyarországon a sugárvédelmi előírásokat az ún.
Atomtörvény végrehajtási rendelete, a Magyar 16/2000 sz.
(VI. 8.) Egészségügyi Minisztérium Rendelet tartalmazza
részletesen. A rendelet azonban nem szabályozza a lakások
radonszintjét, csak a foglalkozási (munkahelyi) radonterheléssel foglalkozik.
Munkahelyek esetében 1000 Bq×m-3
beavatkozási szintet ad meg, éves átlagos radonkoncentrációra. A radon beltéri aktivitáskoncentrációjára vonatkozóan
tehát a magyar jogrendben még nem született törvény, így
Magyarországon általában az Európai Unió által kibocsátott
ajánlásokat veszik figyelembe [10]. Eszerint a beavatkozási
tevékenység
referencia
szintje
400 Bq×m-3
beltéri
radonkoncentráció, új lakás építése esetében vett tervezési
szint 200 Bq×m-3 beltéri radon-koncentráció.
Magyarországon először Mátraderecskén figyeltek fel a
természetben előforduló átlagosnál nagyobb radonkoncentrációra [11,12]. Itt a radont a mély rétegekből feláramló CO2dal együtt azonosították, ami vulkáni utóműködésnek
köszönhetően kialakult mofetta által lehetséges. A területet
jellemző gázfeláramlás révén a település beltereiben kialakuló
radonkoncentráció átlagos értéke 240 Bq×m-3, ami négyszer
nagyobb az országos átlag beltéri radonkoncentrációnál (ami
58 Bq×m-3) [11,12]. A területen mért maximális érték
10 000 Bq×m-3 körüli.
A mélyről jövő gázfeláramlástól
eltekintve a belterekben felhalmozódó radon elsődleges
forrása (77 %) a talaj pórusaiban lévő radonkoncentráció [4].
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Hazánkban
eddig
csak
beltéri
radonkoncentráció
felméréseket végeztek [12,13,14,15]. Habár diplomamunkák
és cégek által felkért kutatások keretében folytak már
hazánkban talajgáz radonkoncentráció mérések – mint
például a volt mecseki uránbánya környezetében végzett
rekultiváció keretében [16,17] – azonban geogén radonpotenciál térképezés még nem történt.
Jelen kutatás célja - Magyarországon elsőként - a geogén
radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalmazása és egy geogén radonpotenciál térkép készítése egy
kiválasztott területre.
Az alkalmazott módszer Európa
szinten elfogadott geogén radontérképezési eljárás [8], amely
a talajgáz radonkoncentráció és a talaj gázpermeabilitás terepi
mérésén alapul. További cél a talajgáz radonkoncentráció, a
talaj gázpermeabilitás és a geogén radonpotenciál térbeli
eloszlás tulajdonságainak meghatározása a vizsgált területre
és a földtani formációkkal való összefüggésük feltárása.
A vizsgált terület – Budapest, Pest és Nógrád megye –
geológiai adottságai és az irodalomban [15,18,19,20,21,22,23]
leírt tapasztalatok alapján az északi és nyugati részen fekvő
hegyvidéki
(Pilis,
Budai-hegység,
Visegrádi-hegység,
Börzsöny) területeken várhatók nagyobb talajgáz radonkoncentráció értékek és a keleti oldalán a gyakorlatilag csak
negyedidőszaki üledékekkel fedett területeken kisebbek.
Nagyobb radon szint várható az idősebb kőzetekből felépülő
hegy- és dombvidéki területeken fekvő településeken,
továbbá ott, ahol a felszín közelében nagy urán-tartalmú
kőzetek és ásványok találhatók, illetve ezek mállástermékeként keletkezett talajok borítják a felszínt [18].
Németországban és Csehországban, magmás, metamorf és
üledékes kőzeteken végzett talajgáz radonkoncentrációvizsgálatok szerint a legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval és radonpotenciállal a magmás kőzetek rendelkeznek. A metamorf kőzetekre ezeknél kisebb értékek voltak
jellemzők. Míg a konszolidálatlan, negyedidőszaki üledékek
tartalmazzák általában a legkevesebb radont [20,22].

Vizsgált terület
A geogén radonpotenciál térképezésre jelen kutatásban
kiválasztott terület közigazgatásilag lefedi Budapestet, Pest
megye nagy részét (Ercsitől és Dabastól délre eső részek
kivételével) és Nógrád megye nyugati részét (Nagyoroszitól
és Felsőpeténytől nyugatra eső részek, amely Magyarország
területének körülbelül 6,5%-át teszi ki (1. ábra). A hazai
lakosság (9,9 millió) 28%-a (2,83 millió) lakik a vizsgált terület
220 településén. Azért erre a területre esett az választás, mert
egyrészt az ország legsűrűbben lakott vidéke, másrészt mert
változatos morfológiai adottsággal és geológiai háttérrel
rendelkezik, amely következtében a földtani felépítés
szempontjából reprezentatív. Ezért kiváló lehetőséget nyújt
geogén radonpotenciál térképezésre.
A terület a Magyar-középhegység két nagy hegyvonulatának,
a Dunántúli-középhegységnek és az Északi-középhegységnek
a találkozásánál fekszik, amelynek előterében terül el az
Alföld (1. ábra). A terület nyugati felén észak-déli irányban a
Börzsöny, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység húzódik,
de még a vizsgált területhez tartozik az Ipoly völgye és a
Zsámbéki-medence is. A terület északi-északkeleti részén
terül el a Nyugat-Cserhát dombvidéke, tőle délre a Gödöllőidombság, majd az Alföld legészakibb részét képező Pestisíkság. A vizsgált területet a Duna szeli ketté (1. ábra).
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1. ábra: A vizsgált terület a főbb földrajzi egységekkel.

Földtani háttér
A
vizsgált
területen
a
földtörténeti
középkortól
(mezozoikum) kezdve minden geológiai kor itt hagyta
emlékét a felszínen (2. ábra). Ekkor (240-65 millió év)
alakultak ki mészkő és dolomit hegyeink, többek között a
vizsgált terület nyugati felén található Pilis és a Budaihegység. Az újkor (kainozoikum, 65-2 millió év) első
részében, a harmadidőszakban megindult a mezozoikumban
keletkezett kőzetek lepusztulása és az ekkor működő
vulkánosság
következtében
kialakultak
vulkanikus
hegységeink, andezit, dácit és ezek piroklasztitjait hozva a
felszínre a Visegrádi-hegység, a Börzsöny és a Cserhát
területén. Üledékes kőzetek (37-25 millió éve) főleg a terület
északi részén találhatók a Budai márga, Hárshegyi homokkő,
Kiscelli agyag formájában.
A harmadidőszak utolsó
szakaszában (9-2,5 millió éve) a terület nagyobb részét
viszonylag sekély, 10-100 m mélységű, csökkent sósvizű
Pannon-tenger borította, amiben a lassú süllyedés
következtében vastag homok- és agyag-rétegek rakódtak le.
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A harmadidőszak végén fokozatosan feltöltődött a Pannontenger, helyette a süllyedő medencékben, kezdetben
egymással kapcsolatban lévő édesvízi tórendszerekbe rakták
le törmeléküket az ősfolyók. A geológiai negyedidőszakot 2,5
millió évtől napjainkig két szakaszra osztjuk, pleisztocénre
(2,5 millió év – 15000 év) és holocénre (15000 évtől napjainkig). A jelenkor (holocén) kevésbé, mint inkább a pleisztocén
(jégkorszak) formálta a vizsgált terület felszínét olyanná,
amilyen jelenleg. A pleisztocén azért szerepel jégkorszak
néven, mivel ez az utolsó globális lehűlés legnagyobb
glaciális periódusainak ideje. A jégkorszakban a rövid, hűvös
nyarakat hosszú száraz telek követték és az északi jégtakarók
felől érkező erős, hideg szél a szárazulattá lett területekről a
lösz anyagát szállította. E korban alakult ki a mai térszint is,
mert a medencék tovább süllyedtek (Alföld déli része 250450 m-t). A Budai-hegység előterében fekvő Zsámbékimedence nyugati részén agyag, homok és kavics, középső és
keleti részén agyag és mészkő, déli részén lösz található.
A Pesti-síkság és a Gödöllői dombság területén futóhomok,
folyami homok, kavics és iszap, agyag és mészkő, lösz,
öntésiszap és öntéshomok települt [24,25,26] (2. ábra).
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2. ábra: A vizsgált terület fedett földtani térképe és a települések belterületi határai [27]. A zöld pontok a mérési pontokat jelölik.

Módszerek

Eredmények

Mintavételi pontok kiválasztásának stratégiája

A talajgáz radonkoncentráció, a talaj
gázpermeabilitás és a geogén radonpotenciál
térbeli eloszlása

A mintavételi stratégia rétegzett, szabályos rács mentén
végzett mintavételezésen alapszik. A szabályos rácsot az
európai beltéri radontérképezés során alkalmazott 10 km
×10 km-es rácsháló adja (1-2. ábrák), ami a térbeli
reprezentativitás miatt fontos, így hozzávetőlegesen
egyenletesen mintázható a területet. A rétegzett mintavétel
azt jelenti, hogy a mérési pontok, a földtani formációt és a
lakott területeket figyelembe véve lettek kijelölve. A cél az
volt, hogy minden 10×10 km-es cellában átlagosan 3 mérés
legyen, ami 3,2 km-es átlagos mintavételi távolságot jelent és
egy kb 1:1 000 000 térkép készítését teszi lehetővé. A mérési
pontok helyét mutatja a 2. ábra.

Terepi mérések
A kutatás során 192 mérési ponton történt talajgáz
radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás mérés, 80 cm-es
mélységben (2. ábra).
A geogén radonpotenciál
meghatározásához szükséges talajgáz radonkoncentráció
mérést RAD7 szilárdtest félvezető detektort tartalmazó radon
monitorral és a hozzá csatlakoztatható talajszondával
végeztük (Durridge Company Inc., 2000). A talaj
gázpermeabilitását RADON-JOK in situ műszerrel (Radon
v.o.s) mértük közvetlenül a talajgáz radonkoncentráció
mérést követően ugyanazzal a szondával.
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A kutatás során mért talajgáz radonkoncentráció értékek (3.
ábra) megfelelnek az irodalomban hasonló geológiájú
területeken mért átlagos értékeknek [20,22]. Nagyobb értékek
jellemzik a terület nyugati és északi részét, míg a keleti és déli
részt kisebb értékek. A mért talajgáz radonkoncentráció
értékek minimuma 1,0 kBq×m-3, maximuma 47,0 kBq×m-3,
mediánja 10,9 kBq×m-3, átlaga 14,1 kBq×m-3, szórása
10,2 kBq×m-3. Az adathalmazban 10 statisztikailag felső
kiugró érték található [28], amelyek nagyobbak, mint
35,9 kBq×m-3 és többségében a hegyvidéki területen
találhatók (3. ábra).
Ezen kiugró értékek közül egy harmadidőszaki kiscelli agyag
formáción található, Püspökszilágy mellett (1). Az összes
többi negyedidőszaki üledékeken, így proluviális-deluviális
üledéken Galgagyörk mellett (2), folyóvízi üledéken a
Börzsönyben andezit és dácit környezetében (3), Csobánka
mellett a Pilisben (4), Budapesten a Duna mellett Lágymányoson, ahol antropogén feltöltés található (5, 6), Zsámbék és
Herceghalom között (gyakran) vízzel telített réti talajon (7),
homokos löszön a Börzsönyben Borsosberény mellett (8)
löszön Budaörsön oligocén korú márga és triász dolomit
környezetében (9), valamint löszön Pesthidegkúton a
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Kálvária-hegy lábánál (10) (3. ábra). Ezek a nagy kiugró
értékek mindegyike nagy gázpermeabilitású talajról
származik (> 1,7-11 m2).
A talaj gázpermeabilitás térbeli eloszlása a vizsgált területen
nem mutat különösebb mintázatot (4. ábra). Kicsi és nagy
gázpermeabilitású talaj egyaránt található a hegyvidéki és sík
területeken is. A talaj gázpermeabilitás értékek minimuma
9,8-14 m2, maximuma 6,6-11 m2, mediánja 4,4-12 m2, átlaga
9,6-12 m2, szórása 1,3-11 m2. Az adathalmaz 24 statisztikailag
felső kiugró értéket tartalmaz [28], amelyek nagyobbak, mint
2,4-11 m2 (4. ábra). A kiugró értékek nem mintázatszerűen
helyezkednek el a vizsgált területen (4. ábra), amelynek oka a
talajok típusának és fizikai adottságainak változatossága,
amely a talaj gázpermeabilitást jobban befolyásolja, mint a
talajgáz radonkoncentrációt, amelyet jobban meghatároz a
földtani képződmény típusa.
A GRP értékek térbeli eloszlása hasonló a talajgáz
radonkoncentráció értékek térbeli eloszlásához (5. ábra).
A GRP értékek minimuma 0,9, maximuma 74,2, mediánja 8,1,
átlaga 12,0, szórása 11,4. Az adathalmazban 24 felső kiugró
érték található, amelyek nagyobbak, mint 22,7 és egy
kivételével a vizsgált terület nyugati és északi hegyvidéki
területein találhatók (5. ábra).
4. ábra: A vizsgált területen felvett mérési pontokban mért talaj
gázpermeabilitás értékek. Az értékek 1014-nel meg vannak
szorozva, mert a használt szoftver nem képes a
permeabilitásnak megfelelő kicsi értékeket ábrázolni. Piros
körök jelölik a 24 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak,
mint 2,4-11 m2. Hátterben a fedett földtani térkép látható,
amelynek jelmagyarázata a 2. ábrán olvasható.

3. ábra: Talajgáz radonkoncentráció értékek nagysága a vizsgált
területen felvett mérési pontokban. Piros körök jelölik a
10 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, mint 35,9
kBq×m-3. Háttérben a fedett földtani térkép látható,
amelynek jelmagyarázata a 2. ábrán olvasható. Piros
körök jelölik a 10 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak,
mint 35,9 kBq×m-3.
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5. ábra: Számított geogén radonpotenciál (GRP) értékek nagysága
a vizsgált területen felvett mérési pontokban. Piros körök
jelölik a 24 felső kiugró értéket, amelyek nagyobbak, mint
22,7. Háttérben a fedett földtani térkép látható, amelynek
jelmagyarázata a 2. ábrán olvasható.
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A talajgáz radonkoncentráció, a talaj
gázpermeabilitás és a geogén radonpotenciál
összefüggése a földtani hátérrel
A 192 mérési pont 41 különböző földtani formáción található
az 1:100,000 fedett földtani térkép alapján [27] (2. ábra). A 6.
ábra mutatja a talajgáz radonkoncentráció értékek statisztikai
jellemzőit a 41 földtani formáción. Statisztikailag megbízható
következtetést azonban csak az elegendő mintaszámmal
rendelkező (a mintarealizáció elemszáma> 8) [29]) formációkról kaphatunk. E formációk az átlagos talajgáz radonkoncentráció értékük növekvő sorrendjében: futóhomok
(3,6 kBq×m-3), fluvioeolikus homok (8,0 kBq×m-3), folyóvízi
homok (8,3 kBq×m-3), lösz (13,9 kBq×m-3) és folyóvízi üledék
(21,9 kBq×m-3) (3. ábra).
Ezek mind negyedidőszaki
üledékek. Ez az eredmény alátámasztja azt a feltevést, amely
szerint a negyedidőszaki üledékek nem homogének radon
szempontból [15,20]. A legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval jellemezhető folyóvízi üledék, a hegyvidéki területek
völgyeiben, régen és jelenleg megtalálható folyók mentén
található (2. ábra). A másik négy negyedidőszaki üledék a sík
területeket fedi (2. ábra).
Tehát a tanulmányozott
negyedidőszaki üledékek értékeit megvizsgálva levonható az
a következtetés, hogy a talajgáz radonkoncentráció
összefüggésben áll az üledékképződés eróziós szakaszával
[1]. A frissen erodálódott üledékek, jelentős részarányban,
könnyen málló ásványt (földpát, csillám, amfibol és
karbonátok) tartalmaznak, amelyek a magas térszinről
lepusztulva jól jellemzik az anyakőzetet (pl. deluviális és
proluviális üledékek) [30]. A messzire elszállított üledékek
viszont főleg ellenálló ásványokat tartalmaznak, elsősorban
kvarcot, amiben kicsi a rádium tartalom, és ún. érett
üledékként borítják a lerakódás területeit. Tehát főleg széllel
a legtovább szállított és általában jól osztályozott üledékek,
pl. a lösz, fluvioeolikus homok és futóhomok nagy
részarányban tartalmaznak kvarcot, amelynek kicsi a rádium
tartalma.

6. ábra:
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Összességében elmondható, hogy nagyobb talajgáz
radonkoncentráció értékek jellemzik a Dunától nyugatra
fekvő és az északi - főleg hegyvidéki – területeket, úgy, mint
a Visegrádi-hegység és Börzsöny harmadidőszaki vulkáni
kőzeteit (andezit és dácit), a Pilis és Budai-hegység triász
karbonátjait (mészkő és dolomit), a Cserhát területén és a
Budai-hegységtől délre található harmadidőszaki formációkat
(homokkő, márga, agyag) (3-4. ábrák). Továbbá ezen hegyés dombvidéki területek völgyekkel szabdaltak, s bennük
negyedidőszaki folyóvízi üledék rakódott le (2. ábra),
amelynek a negyedidőszaki üledékek között a legnagyobb a
talajgáz radonkoncentrációja.
Ellenben kisebb értékek
jellemzik a vizsgált terület 80%-át borító medence területeket,
síkságokat (pl. Pesti-síkság és a Gödöllői-dombság) [1].
Az üledékes karbonátos Budai-hegység és Pilis területén is
nagyobb értékek jellemzők, mint a sík területeken, annak
ellenére, hogy a mészkőben általában kicsi az átlagos urán- és
rádiumtartalom, ezért a karbonátos területeket alapvetően
kicsi radonpotenciál jellemzi.
Ellenben, ha a mészkő
repedezett és/vagy barlangrendszer található benne (mint
például a Budai-hegység területén), az megnöveli radonpotenciálját, hiszen a repedéseken keresztül a radon könnyen
feláramlik [31,32,33]. A vizsgált területen az ismert vetők
nagy része a hegyvidéken található [27], ami szintén okozhat
megnövekedett talajgáz radonkoncentrációt [21,22,23].
Továbbá a Budai-hegység barlangjaiban végzett vizsgálatok
szerint a terület hidrogeológiai feláramlási zónái és oligocén
kőzetei (agyag és márga, amelyekben áthalmozott U–Th
tartalmú ásványok feldúsulhatnak) miatt a területet
emelkedett felszín alatti víz és barlangi radonkoncentráció
jellemzi [34,35,36,37].
Az eredmények összhangban vannak Minda et al. (2009) [15]
eredményeivel, miszerint emelkedett beltéri radonkoncentrációjú területek jellemzik az Északi-középhegység vulkáni
képződményeit és erodált üledékeit, mint például a Börzsöny
vidékét is. Az említett területeken a házak 33 %-ban
nagyobb, mint 200 Bq×m-3 radonkoncentráció [15].

A vizsgált terület 41 földtani formációján mért talajgáz radonkoncentráció értékek statisztikai jellemzői a ‘box-whisker’
diagramokkal ábrázolva a medián szerint növekvő sorrendbe állítva. Félkövér betűtípussal az 5 földtani formáció, amelyeken több,
mint 8 mintaszám található.
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A 7. ábra mutatja a GRP értékek statisztikai jellemzőit a 41
földtani formáción, valamint a GRP kategória határokat.
A statisztikailag megbízható eredményt nyújtó 5
negyedidőszaki üledéken a GRP értékek növekvő
sorrendben, a futóhomokon 4,8, a folyóvízi homokon 5,1, a
fluvioeolikus homokon 7,4, a löszön 12,4 és a folyóvízi
üledéken 20,7. Neznal et al. (2004) [8] kategóriahatárait
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figyelembe véve a legnagyobb talajgáz radonkoncentrációval
rendelkező folyóvízi üledéknek közepes GRP-vel, a másik
négy formáció (lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus homok és
a futóhomok) kicsi GRP-vel rendelkezik (7. ábra). Ez alapján
geogén radonpotenciál szempontjából a lösz, folyóvízi
homok, fluvioeolikus homok és a futóhomok azonosan
viselkedik [1].

7. ábra: A vizsgált terület 41 földtani formációjára számított geogén radonpotenciál (GRP) értékek mediánjai ‘box-whisker’ diagramokkal
ábrázolva növekvő sorrendben. A vízszintes kék és piros vonalak a GRP kategorizálás határait jelölik; kék vonal: kicsi GRP<10 és
10<közepes GRP>35, valamint piros vonal: 10<közepes GRP>35 és 35<nagy GRP kategóriák között [8].

Geogén radonpotenciál térkép

Összefoglalás

A geogén radonpotenciál térképet (8. ábra), az európai
radontérképezési protokollhoz igazodva, a földtani
formációkhoz rendelt átlagos GRP értékek ábrázolásával
készítettük el (7. ábra). A 192 mérési pont értékei alapján a
vizsgált területet kicsi és közepes geogén radonpotenciál
jellemzi (8. ábra). Barnet és Pacherová (2010) [9] munkája
alapján a vizsgált területen a beltéri radonkoncentráció
várhatóan nem haladja meg a 400 Bq×m-3 beltéri éves átlagos
radonkoncentrációt.
Azonban lokálisan előfordulhatnak
ennél nagyobb beltéri radonkoncentráció értékek. A nagy
GRP-vel rendelkező üledékes kőzetekből felépített területek
(8. ábra) mészkő, andezit, homokkő és lignit formációk
közelében találhatók, tehát azoknak a törmelékeit
tartalmazzák, és 18 települést érintenek részlegesen (2. ábra,
8. ábra). A vizsgált területen élő lakosság (2,83 millió) kb.
0,5%-a - mintegy 15000 fő - lakik ezeken a nagy GRP-vel
jellemzett területeken, ahol részletes beltéri radonkoncentráció mérésre lenne szükség, ugyanis Barnet és
Pacherová (2010) [9] munkája alapján ilyen területeken a
beltéri radonkoncentráció meghaladhatja a 400 Bq×m-3 beltéri
éves átlagos radonkoncentrációt [1].

A talajgáz radonkoncentráció és a geogén radonpotenciál
(GRP) értékek a vizsgált terület nyugati és északi részén
található hegyvidéki (triász karbonátos, harmadidőszaki
vulkáni és harmadidőszaki agyagos, homokköves kőzetek)
területeken nagyobb értékeket vesznek fel, mint a keleti és
déli síkvidéki területeken, ahol negyedidőszaki üledékek
találhatók [1].
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A megszerkesztett geogén radonpotenciál térkép főképp Pest
megyét és Nógrád megye nyugati részét fedi le. A területet
kicsi (GRP<10) és közepes (10<GRP<35) geogén
radonpotenciál jellemzi.
Nagy geogén radonpotenciálú
(GRP>35) terület csak lokálisan, a proluviális és deluviális
üledékekkel fedett területeken található és az ország
lakosságának kb. 0,5%-át, mintegy 15000 embert érinthet [1].
A tanulmányozott területre jellemző negyedidőszaki üledék
formációk közül a lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus
homok, folyóvízi üledék és futóhomok radon szempontjából
nem homogének.
Közülük a legnagyobb talajgáz
radonkoncentrációval és geogén radonpotenciállal a folyóvízi
üledék jellemezhető. Ez a földtani formáció a vizsgált terület
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nyugati és északi hegyvidék völgyeiben fordul elő, ahol e
terület nagyobb radonpotenciálját okozza. Neznal et al.
(2004) [8] kategóriahatárait figyelembe véve a legnagyobb
talajgáz radonkoncentrációval rendelkező folyóvízi üledék
közepes GRP-vel, a másik négy formáció (lösz, folyóvízi
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homok, fluvioeolikus homok és a futóhomok) kicsi GRP-vel
rendelkezik (7. ábra). Ez alapján geogén radonpotenciál
szempontjából a lösz, folyóvízi homok, fluvioeolikus homok
és a futóhomok azonosan viselkedik [1].

8. ábra: A vizsgált terület geogén radonpotenciál (GRP) térképe.
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