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Bevezetés: 

Egy országos kiterjedésű vizsgálati program indult 2021-ben a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

szervezésében. A program célja a lakóterek és munkahelyek levegőjében lévő radon koncentrációjának 

felmérése, valamint a népesség széleskörű tájékoztatása az egészségkockázatról. 

A radon egy színtelen, szagtalan, íztelen nemesgáz. Emberi érzékszervekkel nem észrevehető gáznemű 

anyag, ezért még nagy koncentráció esetén sem érzékeljük környezetünkben. További jellemzője, hogy 

radioaktív és a radioaktív bomlása során szilárd, fémes elemekké alakul át, amelyek szintén radioaktívak. A 

radon, mint gáz, külsőleg nem veszélyes. Gázként belélegezve, a tüdőben csak kis mértékben szívódik fel és 

jut be a véráramba. A belőle keletkező radioizotópok azonban rövid időn belül kiülepednek a levegőben 

úszó porszemcsék felületére radioaktívvá téve azokat. Ezek belélegzés után megtapadhatnak a légutak belső 

felszínét borító hámsejteken, jellemzően a tüdőhörgők elágazásaiban és közvetlenül besugarazzák a sejteket. 

Ily módon a magas radon-koncentráció tartós, évtizedeken keresztüli belélegzése hozzájárulhat a 

tüdődaganat kialakulásához. A dohányzás után a radon a tüdőrák második legfőbb azonosított kockázati 

tényezője.  

Radon mérések az épületekben: 

A radon csak épületek zárt tereiben tud feldúsulni, a szabadban eloszlik. A radon program egyik 

legfontosabb célkitűzése, annak megismerése, hogy mekkora a radon-koncentráció a hazai lakóterekben és a 

munkahelyeken, illetve hogy vannak-e regionális talajtani adottságokhoz vagy építészeti kialakításokhoz 

köthető eltérések. A radon az épületbe legnagyobb részt a talajból, kisebb részt az építőanyagokból juthat be. 

A vizsgálatba bevont helyszíneken összesen egy éven keresztül szükséges a radon szintet mérni. Erre azért 

van szükség, mert a radon-koncentrációja nagyon tág határok között, akár rövid, órás időtartamon belül is 

változhat, például szellőztetés hatására. Az egészségkockázatot a hosszú idejű átlagos kitettség alapján lehet 

csak értékelni.  

A méréshez kisméretű (alig nagyobb, mint egy gyufásdoboz) detektorok kihelyezése szükséges pl. egy 

polcra, szekrényre vagy asztalra. A detektor egy belül üreges, zárt, műanyag falú kamra, amelybe a radon 

szabad levegő áramlással (diffúzióval) jut. A mérését egy műanyag lapka végzi a tégelyen belül. A 

vizsgálati időszak végén, ennek a lapkának a kiértékelésével tudjuk meg, mennyi radon volt a levegőben 

körülötte. Az éghajlati adottságok miatt az évszakos lakáshasználat akár jelentős eltéréseket mutathat, ezért 

az egy évet négy 3 hónapos időszakra bontva vizsgáljuk. Vagyis egy-egy helyszínen a detektorokat 

negyedévente cseréljük. 

Részvétel a felmérésben: 

A felméréshez olyan résztvevők jelentkezését várjuk, akik szeretnének információt kapni az átlagos 

radonkoncentrációról a környezetükben, azaz radonnak való kitettségükről, és ennek érdekében vállalják, 

hogy az NNK által kiküldött detektorokat fogadják, azokat környezetükben kihelyezik és 3 hónap elteltével 

postai úton visszaküldik az NNK címére. A detektorokkal együtt kiküldésre kerül egy útmutató, amely segít 

a célnak leginkább megfelelő, alkalmas helyiségek és helyek kiválasztásában. Továbbá egy kérdőívet is 

csatolunk, amelynek célja képet kapni a mérés körülményeiről, az épület jellegéről. Ezek a mérési 

eredmények későbbi értékeléséhez adnak fontos információt. A résztvevőket egyúttal megkérjük, hogy 

jegyezzék fel a kihelyezés kezdetét és helyét, valamint a begyűjtés időpontját. A felmérésben való részvétel 

a jelentkezők számára a postai visszaküldés költségén felül egyéb terhet nem jelent.  

A detektorok a kihelyezés időtartama alatt semmilyen kezelést nem igényelnek, a környezetükre semmilyen 

veszélyt nem jelentenek, magukból semmilyen kémiai anyagot, sugárzást nem bocsátanak ki. A kis méretük 

és a súlyuk folytán a detektorok becsomagolva, borítékba zárva postai úton feladhatók a kitöltött kihelyezési 

naplóval együtt. Ha a vizsgált ingatlanban a mérés körülményeit jelentősen befolyásoló változást, felújítást 

terveznek, vagy bármely okból a vizsgálat folytatását nem tudják vállalni, kérjük, hogy ezt mindenképpen 

jelezzék. Kollégáinkkal kapcsolatot tudnak tartani e-mail-ben vagy telefonon. A felmérésben részt vevőkkel 

megosztjuk az adott helyszín vizsgálati eredményeit. Általános közzétételre egyedül csak a feldolgozott, 

aggregált statisztikai adatok kerülnek majd, amelyekből az egyedi mérések eredményére, a vizsgálatban 

résztvevők adataira nem lehet következtetni.  


