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Bevezetés és célok 

Két szakaszú kutatás: 
 

• 1947 – radiometriai anomália kutatásának kezdete, korábbi Magyar Állami Földtani Intézet 

            (MÁFI)  

• 1952 – hasadóanyag kutatás, korábbi Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cél – Budai-hegységi radioaktív-nyersanyag kutatási irodalmainak és 

eredményeinek összefoglalása 

 



Tórium, cheralit és a toron 

Tórium 

• felezési ideje 1,4×1010 év 

• mennyisége magyarországi talajokban  

átlagosan 7,4 ppm 

• felszíni körülmények között savakkal (pH 3-ig) 

és lúgokkal szemben ellenáll 

• ásványok: tórit, torianit, monacit, cheralit 

• becsült tóriumkészlet: 83 %-a hat ország 

kezében összpontosul (összesen 2.610.000 t) 

Cheralit 

• monacit-csoport 

• általános képlet: (Ce, Ca, Th)(P,Si)O4 

• előfordulás:  granitoidok pegmatitjaiban, 

karbonatitban 

• ritkaföldfémek (RFF) dúsulása (pl. Ce, La,) 
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A tórium készlet százalékos megoszlása (WNA, 2006) 

A Th Eh-pH diagramja (Takeno, 2005) 

Toron 

• színtelen, szagtalan, radioaktív nemesgáz, a 232Th radioaktív család tagja 

• felezési ideje 55,6 s (olyan kicsi, hogy sokáig nem mérték) 

• aktivitás koncentrációja a falaktól távolodva exponenciálisan csökken 

• két leányeleme (212Pb és 212Bi) aeroszol → egyenletes eloszlás, nagyobb felezési idő  

(212Pb- 10,64 h, 212Bi- 60,55 min) → nagyobb egészségügyi kockázat 

 



A területet meghatározzák: 

•  Mezozoos képződmények: 

 Budaörsi Dolomit Formáció 

 Fődolomit Formáció 

 Dachsteini Mészkő Formáció 

 lamprofír telér raj  

(„ún. Budakeszi Pikrit Formáció”)  

• Negyedidőszaki lejtő- és folyóvízi  

üledékek, lösz  

 Nagy-Kopasz hegy földtani viszonyai 

A Nagy-Kopasz hegy és környékének fedett földtani térképe  

(Császár et al., 2005; Boros, 2009 által részben módosítva) 

1 km 

A Nagy-Kopasz hegy és környékének légigamma-tórium eloszlás térképe (Tyhomirov, 1965; Boros, 2009 által módosítva) 

1 km zi 



Terepi vizsgálatok és mérések 

Geoelektromos ellenállás vizsgálatok 
 

• geológiai problémák megoldása 

• vetők, zúzott zónák kijelölése 

• vertikális és horizontális szelvényezés 

 

 

 

Gamma-spektroszkópia 
 

• anomália helyének pontosítása 

• kutatólétesítmények helye 

• 1 gamma = 1 µR/h = 8,7 nGy/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emanációs vizsgálatok 

• anomália lokalizálása 

• talajlevegő aktivitás-koncentrációjának 

meghatározása 

• érzékenység: 1 eman (1 eman = 3,7 Bq/m3) 

• 222Rn meghatározása pontatlan (magasabb)  

• gázban átlagosan 7 % a radon, 93 % toron 

Mágneses mérések 
 

• biotitos kőzet (lamprofír) elterjedésének 

lehatárolása 

 

 

 

 



Az anomália területek csoportosítása 

I. Geológiailag teljesen zárt körülmények (réteglapok között) 

  1. és 2. anomália terület 

 

II. Geológiai formához köthető, a kapcsolat nem határozott (mészkő és dolomit zóna között) 

  10. és 12. anomália terület 

 

III. Tektonikai mozgások megfigyelhetők, a kapcsolat bizonytalan (feltolódás) 

  3., 7., 8. és 9. anomália terület 

 

IV. Mészkő, illetve dolomit áthalmozódásával keletkezett anomália területek 

  5. és 6. anomália terület 

 

V. Egyik csoportba sem beilleszthető anomália területek  

  4., 11. és 13. anomália terület 

 

 

 



Eredmények I. 

Csoportszám Sorszám Kiterjedés [m] 
Emanációs eredmények 

[eman] 

Gamma-spektroszkópiai eredmények 

[gamma] 

I. 1. 250 × 30-40  max. 40.000-50.000  max. 6.800  

I. 2. 180 × 20-40  max. 4.800 150-590; max. 880 

II. 10. 500 × 10-150  100-500; max. 2.400 40; max. 96 

II. 12. 300 × 20-100  800-1.000 50-100 

III. 3. 

400 × 900  500; max. 3.200 50-60; max. 200 

III. 7. 

III. 8. 

III. 9. 

 Az anomáliaterületek jellemzése (Gerzson és Wéber, 1960) 



Csoportszám Sorszám Kiterjedés [m] 
Emanációs eredmények 

[eman] 

Gamma-spektroszkópiai eredmények 

[gamma] 

IV. 5. 700 × 200 1.000; max. 3.200 120; 570 

IV. 6. 250 × 120 200; max. 4.800 max. 520 

V. 4. 350 × 100-150 500-1.200 - 

V. 11. 400 × 400 max. 1.000 - 

V. 13. 100 × 100 max. 1.200 max. 620 

Eredmények II. 

 Az anomáliaterületek jellemzése (Gerzson és Wéber, 1960) 



Lehetséges egészségügyi hatások 

 = 69° 

A Nagy-Kopasz hegy, Vörös-pocsolyás-hát, Kecske-hát és az azonosított anomália területek elhelyezkedése (Gerzson és Wéber, 1994) 

A Nagy-Kopasz hegy, Vörös-pocsolyás-hát, Kecske-hát elhelyezkedése 

(Gerzson és Wéber, 1994; Grosch Mariann, 2012  által módosítva) 



Összefoglalás 

 

• A radioaktív anomáliát a tórium okozza 

• A 222Rn megjelenése a területen bizonyítja az urán jelenlétét 

• Az aktivitást okozó hasadóanyag hordozója a vörös vagy sárga agyag 

• Geológiailag két szélsőséges eset:  

 A tóriumot tartalmazó agyagos kőzettörmelék zárt körülmények 

között figyelhető meg 

 Az aktív anyag biztosan másodlagosan áthalmozódással, átmosva a 

felszín legfiatalabb képződményeihez kapcsolódva jelenik meg 

• Az anomália kialakulása mesterségesen (antropogén) nem lehetséges 

• Főként biotitból álló kőzetet maghatározása (Nagykovácsi Biotitit) 

• Negatív hatás nem jelentkezhet természetes úton Nagykovácsiban 

 



Köszönöm a figyelmet! 

Köszönöm a szakmai támogatást témavezetőmnek, Szabó Csabának. Köszönöm a  

MECSEKÉRC Zrt-nek, hogy az egykori MÉV Adattárba betekintést 

 biztosítottak. Emellett a Családomnak és Barátaimnak is  

sok köszönet a támogatásért. 


