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Termföci terepgyak 
--- lejegyezte Glory és Kingu, bepötyögte Szabi (félreértések és -olvasások előfordulhatnak) 
 
1. nap 
 
Pákozd, Pogánykő 
Velencei-tó, nádas, 1-1,5 m mély 

poligenetikus képződmény, a holocén elején alakult ki, a pleisztocénban még valszeg 
átjárható volt a terület 
1850-es években teljesen kiszáradt 

Pátkai-víztározó (Velencei-tó vizének pótlására) 
Velencei-hg: gránittömbök (variszkuszi, a karbon végén keletkezett, csakúgy mint a Mórágyi-

rög); mélységi magmás, gránit intrúzió, batolit 
ÉK-DNy-i irány, pásztás szerkezet 
nyíródási zóna mentén keletkezett 
szovjet hadsereg gyakorlótere volt itt 

 
Pákozd, Kockakő 
Ingókő – kihűlés – térfogat-csökkenés – repedések 
Ásványképződés, szabályos repedésrendszer, víz beszivárog, mállás, szivacsként működik, a 

sarkok lekerekítődnek 
Kicsi az alátámasztási felület 
Völgyek oldalában gyapjúzsákok 
300 millió éves (karbon vége) 
Kevés mikroforma 
Vannak még üledékes metamorfizált kőzetek (pl nadapi őshegyi fillit, andezit (vulkánosság) 
 
Úrkút, Csárda-hegy 
Kab-hegy, Agár-hegy  bazalt, mely triász mészkövön és dolomiton nyomult át 
Triász: tengerelöntés 
Júra: tágulás (Thetys riftesedés) 
Alsó júra kőzetei: mélyebb tengerek alatt 
Szinklinális tengelyzónájában fiatal mezozoós kőzetek 
A terület szárazulat lesz 
Kréta közepén alpi hg-képz. 
Karbonátos kőzetek a felszínre kerülnek – karsztosodás 
A karsztos mélyedésekben karsztbauxit halmozódik fel 
Oxidos mangán is felhalmozódott itt (1914-30-ig bányászat kézi erővel) 
Paleokarsztosodás: kréta barnakőszén Ajkán (itt is azt kerestek, amikor a mangánt találták) 

trópusi, szubtrópusi karszt 
aktív növényzet egész évben + 2-4000 mm csapadék 
gyors oldás 
kúpkarszt v. kőerdő 
kürtőszerű képződmények, karrvályúk 

Karsztosodás ma is zajlik 
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Kisapáti, Szent György-hegy 
A Várvölgyi-medencétől északra 
Látható: sümegi Várhegy, Somló, Haláp, Kab-hegy, Csobánc, Hegyestű, Tóti-hegy, Gulács, 

Badacsony 
Tapolcai-med: Balaton kinyúló öble volt, aljzatán szarmata mészkő, rajta pannon üledék 
A Balaton vízszintjét a turzáson épült vasútvonal miatt 104 m-en rögzítették 
Tapolcai Tavasbarlang, Kórház-barlang (hévizes tevékenység, hidrotermális karszt) 
Bazaltos tanúhegyek: pliocén képződmények (7-5,5 millió évvel ezelőtt működtek) 
Vulkánmorfológia 

a Pannon-tó visszahúzódása után laza üledék a felszínen 
robbanános tufagyűrűk (akár be is mélyülhettek a felszínbe) 
lávaömlés, lávatavak 
záró fázisban kisebb salakkúpok 

Ahol állunk: oszlopos elválású lávakőzet (bazalt), elválás a kihűlésre merőlegesen 
Lepusztulás – középhegység kiemelkedése 
Lepusztulás módja: folyóvízi erózió, defláció! 

Rossz lefolyású, vizenyős terület, így a folyóvízi erózió nem annyira érvényesülhetett 
(nincsenek igazi völgyek) 
Kisalföld egy É-D-ies széles mélyedés, mely lehetővé teszi a szél akadálytalan mozgását 

A negyedidőszak száraz, hideg időszakaiban alakulhatott ki 
Cholnoky sivatagi tapasztalatai alapján: bazaltorgonák kipreparálódása (hasonló, mint 
Szilváskőnél) 

Tufagyűrű hiányzik, valszeg eltűnt 
Törés látható – bazaltos fekü a lapos, lankás részen 

a meredekebb rész aljában periglaciális kőtengerek, sok letörés, csuszamlások 
Egykori felszín problémája: nem tudni pontosan, hogy hol volt (jelenlegi tetőszint, vagy a 

lejtő törésénél, vagy a kettő közt; az első a legvalószínűbb) 
Az igazolja az egykori tufagyűrű létét, hogy a bazalt sok 10 m vastag, anélkül viszont csak 

néhány méter lenne 
 
Szentbékkálla, Káli-medence 
Pannon-tenger üledékei; sekély, partközeli környezet, nagyobb kavicsdarabok 

pannon homok 
Elméletek: 

- kőtengerek - Cholnoky szerint megkövesedett turzás 
- periglaciális kőtenger – nincs fagyaprózódás 
- erózióbázis változása – lefutó vizek kipreparálták + defláció 
- fagyaprózódás nem jelentős, mert nincs sűrű repedéshálózat 

Madáritatók: kvarckavicsok, más kavicsok + kötőanyag   -   víz behatol, mállaszt 
Nem tudni honnan került ide a kvarckavics (talán csatkai kavics áthalmozódása), nem lehet 

távoli az eredete, mert elég durva szemcséjű 
A cementáló anyag kovás, és nem kvarcitos – ez későbbi vulkanizmushoz köthető; ahol nem 

cementálódott, ott könnyebben elszállítódott 
Pannon üledék is meglehetett, csak valszeg lepusztult (folyók, szél) 
A Balaton és a Káli-medence között permi vörös homokkő 
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2. nap 
 
Tihanyi-félsziget, Barát-lakások 
Két fázisú vulkánosság 
A Balatonfelvidék egyik legidősebb vulkáni képződménye, 7,5 millió éves (miocén); ekkor a 

Pannon-tó innen már visszahúzódott 
1200-1300 °C-os magma tört fel, érintkezve a felszíni- ill. rétegüledékkel – gejzíres működés, 

freatomagmás , torlóárak a kitörési központok oldalaiban – hevesen áramló üledékféleség 
Anyagát tekintve nem típusos, (sötét)barna vulkánosság – sok pannon üledék 
Anyaga 90-95%-ban nem vulkáni 
A robbanásokat okozó víz folyamatosan pótlódik 
A vulkánosság következő fázisa : fölötte lévő régegsor, maar jellegű képződés, egyszerű 

működés, tufagyűrű 
Miért gondoljuk, h vulkánosság, ha ilyen kevés a vulkáni anyag? 

bezsákolódott bombák 
Barát-lakások: 11-12. században I. András orosz szerzeteseket telepített ide 

az utóbbi években rendbehozták 
A félsziget egyetlen forrása Ciprián-forrás 
 
Tihanyi-fsz., Óvár 
A vulkáni perem maradványán épült a bronzkor végén / a vaskor elején  
Közép-Európa legrégebbi földvár-, sánc- és árokrendszere 
 
Tihanyi-fsz., Külső- és Belső-tó 
2-3 maar-mélyedés, melyekbe belehordódtak a vulkanitok a tufagyűrűből és a salakkúpból 
Vulkanizmus után posztvulkáni tevékenység 

kráter peremén hévforrás-üledékek (Aranyház, Nyereg-hegy), majd lepusztulás 
A mai formák hasonlóak a vulkánihoz, de nem elsődleges formákról van szó 
Külső-tó: salakkúp lehetett, áthalmozott üledékek jellemzik 
A tavak sem elsődleges vulkáni képződmények, és mivel lefolyástalan mélyedésekről van szó, 

feltehetőleg a szél alakította ki (Cholnoky szerint is) 
A Külső-tavat lecsapolták (1800-as évek elején), úgyhogy mocsaras terület, de napjainkban 

rehabilitálják 
Balaton: nem tektonikus árok, hanem a litoszféra kisebb gyűrődései, szinklinálisok és persze a 

SZÉL játszották a fő szerepet kialakulásában (turbulencia) 
Dombvonulatsor: paleozoós kőzetek (permi vörös homokkő), amik könnyebben pusztulnak, 

mint az alsó-középső triász mészkő 
 
Tihanyi-fsz., Csúcs-hegy 
Nyereg-hegy a sziget peremén, igen meredek 
Karbonátos-kovás üledékek 
Osztályozott rétegek, de nem párhuzamosak 
A falban utólagos karbonátos tömbök, áthalmozott rétegsorok 
A sziklafal szépen kipreparálódott 
Az itt találhatók nem igazi gejzírek 
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3. nap 
 
Siroki vár 
Keleti-Mátra elvégződése 
A Mátra vulkanizmusán sokan a recski vulkanizmust értik 
Miocén vulkanizmus határozza meg, az idősebb képződmények elhanyagolhatók 
Lényeges felszínformáló folyamat a csuszamlás 
Miocén végén a Mátra északi részén jelentős kiemelkedés – főgerinc – erózió, lepusztulás 
Kb 12 millió éve a vulkanizums befejeződött 
Északi rész gyorsan emelkedik, a déli süllyed (Vatta-Maklári árok) 
Több 100 méteres süllyedés – üledékek 
Mátra előterében lignit, szén 
A rétegek vízszintesen települtek, nincs dőlésük 
Miocén vulkanizmus: riolittufa-szintek 

nagy részük az Alföld alatt található megsüllyedt helyzetben 
Dácitos összetétel is – nem egységes szintek 
Alsó riolittufa 21 millió éves, a középső 16, a felső 13 (köztük széthúzódó vulkanizmus) 
Recsktől délre alsó riolittufa-szint 
Középső: tari dácittufa (de valójában a tari mégsem az...) 
Alsó: Mátrakeresztes (dácittufa + riolit) 
A lapos képződményeket ignimbritek töltötték fel (erre települt a Várhegy is) – horzsakő- és 

hamuáradatok összecementálódásával 
ez az összlet kelet felé a Bükkalján is nyomozható 

A középső dácittufa szemcsemérete is egyre nő kelet felé (+ összesülések) 
Ezután a Mátra andezites vulkanizmusa következett: lávaöntő, effúzív működés (Kékes, 

Galya-tető); az andezites sorozat vastagsága 100-200 méter 
A kiömlő ignimbrittömeg hatalmas lapos platókat, platómaradványokat alkot; letaroló, felületi 

lepusztulás lehetett 
Mindenhol az ignimbritet látjuk kibukkanni (sárgás színű) 
Mikrodomborzat: meredek letörés morfológiája - kaptárkövesedés itt is megfigyelhető 

kúp alakú, bálnahátszerű képződmények 
a siroki Várhegy rétegsorát még senki nem dolgozta fel – a középső dácittufaszintről csak 

nagyvonalakban van képünk 
 
Recski kőfejtő 
A rabok a Csákánykő kövét fejtették le 
Somhegy: andezittest a Mátra fő tömegétől délre 

áttöri az alsó riolittufát a karbonátos piroxénandezit 
szubvulkáni testek (dyke-ok) is (olyan mint a Csódi-hegyi lakkolittufa) 
17-18 millió éves az alsó riolittufa 
erős lepusztulás, kipreparálódás – az egykori paleofelszín alatt jelentős változások 

Recski vulkanizmus: eocén vulkáni tevékenység is volt, hasonlóan, mint a Velencei-hg.-ben 
az AlCaPa mentén vonalszerűen 
periadriai vulkanizmus – a mai helyüknél délebbre 
jelentős ércesedésre volt lehetőség 

Bányászat: 
az 1900-as évek elején 
az 1950-es évek közepén újra 
1974-ben aknamélyítés (1250 méterre) 
1990-es évek: teljes privatizáció, de az újrakezdéshez rengeteg vizet kellene kiszivattyúzni 
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Ércesedés: 
több: réz – kalkopirit, cink – szfalerit, ólom – galenit 
kevesebb: bizmut, arany, ezüst, ón 
kevés a hasznos érc, nagyon sok meddővel lehet csak bányászni 
réz: 0,4 – 0,7 % érctartalom ; arany, ezüst: 150 milliomod érctartalom 

 
Mátrakeresztes 
Nyugati-Mátra: kőzetanyagot, feltárásokat kevésbé látunk 
Csókakői leszakadás 
Meredek, markáns sziklaletörés – törmeléklejtő 
Mátra: ÉK-DNy irányú szerkezeti vonalak 
Tektonikus vonalak mentén csúszások, óriási törmelékmozgás, szeletes csuszamlások 
 
 


