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• Természetes eredetű nemesgáz
• 27 radioaktív izotóp ( radon=Rn-222)
• U-238 bomlási sorában



• Bomlási sor egyetlen 
gáznemű tagja

• Kilépés szilárd fázisból 
(exhaláció)

• Legfontosabb forrásai: 
talaj és építőanyag

• Felhalmozódás –
szellőztetés hatása

Radon az épületekben



Radon egészségügyi hatása

Radioaktív 
aeroszolok

WHO:
a tüdőrákos megbetegedések
9%-áért, az összes rákos
megbetegedés 2%-áért a
radon felel. Ezzel a tüdőrák
második leggyakoribb oka.



Nemzetközi szervezetek ajánlásai

Korlátozások

ICRP WHO

EU 2013/59/Euratom irányelv

Magyaroszág 487/2015. kormányrendelet

Vonatkoztatási szint: 
300 Bq/m3



• Radon cselekvési terv (EU kötelezettség)
• Végrehajtásban fontos szerepünk van
• Felkészülési fázis
• 2015-2016

• Óvodák felmérése

• Szent István Egyetemmel

• 2019. március

• Önállóan

• Dunántúli családi házak

Beltéri radon felmérések



• Hivatalos út: polgármesterek megkeresése (e-mail)
• Pozitív visszajelzés: kapcsolatfelvétel az óvodavezetővel

(telefon)
• Detektorok telepítése – személyesen vagy postázva 

(távolság függvénye)
• Felmérés kivitelezése

• 1 éves felmérés (3 havonta detektor csere – évszakok)

• Földszint

• 2-3 detektor/óvoda

Felmérés az óvodákban



• Személyesen: első 
alkalommal

• Postán: második szakasz 
elején (első cserével küldve)

Kérdőív



Mérési pontok

90 óvoda
(202 helyiség)

77 
település

10
megye



Alkalmazott mérési módszer

MARATÁS
90°C, 8 óra, 6M NaOHNRPB (CR-39)

ARn radon aktivitáskoncentráció [Bq/m3]

Nminta besugárzott detektorokonmért nyomsűrűség [nyom/cm2]

Nháttér háttér detektorokonmért nyomsűrűség [nyom/cm2]

t besugárzás időtartama [nap]

K kalibrációs faktor [(nyom/cm2)/(Bq nap/m3)]



Éves átlagok az óvodákban

Radon aktivitáskoncentráció [Bq m-3]

Radon aktivitáskoncentráció [Bq m-3]

Helyiségek száma: 202
Radon aktivitáskoncentráció 

(Bq/m3)
Minimum 14
Átlag 61
Medián 53
Mértani közép 53
STDEV 31
Maximum 160

Radon aktivitáskoncentráció [Bq m-3]



• Szezonális ingadozás – nem volt túl jelentős (szellőztetés 
eltérő jellege miatt)

• Építőanyagok közötti eltérés
• Legalacsonyabb: beton és fa

• Legmagasabb: vályog és tégla

• Ablakok
• Magasabb értékek a jól záródóaknál

• Helyiség típusa: irodákban magasabb 
• Pince vagy szigetelés jelenléte – kismértékű eltérés
• Építés éve és település elhelyezkedése – nincs korreláció

További vizsgált paraméterek



A kemény munka



• 2019. március
• Célkitűzések:

• Felkészülés a cselekvési terv végrehajtására

• Tájékoztatás 

• Radon térkép fejlesztése (adatszolgáltatás)

Dunántúli családi házak felmérése



• radonfelmeres.hu

• Általános információk a radonról

• Felmérés célja

• Jelentkezés módja

• Facebook oldal (Radiokémiai és Radioökológiai Intézet –
PE)

Kezdéshez…



Tájékoztatók



Jelenlegi helyzet
• Legutóbbi csere: 206 mérési pont
• Következő cserére várhatóan elérjük a 250-et

• SZIE – együttműködés

• További lehetőségek és együttműködések keresése

• Következő nagyobb „kampány”: 2020. február

• ~150 mérési ponton letelik az egy év

• Lehetőségek:

• Egyetemek 

• Hivatalos szervek?

• Nyílt napok, egyetemi rendezvények, egyéb rendezvények

• Facebook

Következő lépés




