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Először megfigyelem? Geológusnak nem egyszerű, 
mert folyamatnak megfelelő sebességűnek kell 
lennie, hogy meg bírjuk figyelni. Geológiában 

azonban folyamatok emberi léptékkel túl lassúak.
• az Alpokban a Tauern ablak emelkedik -pár centiméter/év sebességet 

nem látjuk puszta szemmel, csak mérni tudjuk...
• kontinentális vagy óceáni lemezt mozogni? NEM. Mégis mozognak. 

Kikövetkeztette már Wegener, Wilson...
• Evolúció, fajok keletkezése. Van kézenfekvő közvetlen bizonyiték rá a 

természetben jöttünkben mentünkben? NINCS- Darwin mégis egy 
kupac megfigyeléséből jutott el erre a következtetésre, ma mintát 
veszünk DNS-t vizsgálunk...

• Csak közvetett bizonyítékok alapján, deduktívan 
jutunk a fenti konklúziókra, mint Sherlock Holmes



Előbb mérek, aztán megfigyelek? 
Vagy fordítva... Nem egyértelmű

Lehet, hogy van tudományág ahol értelmesebb 
előbb mérni, és utána a mérési adatokat 
elemezve jutni el a megfigyelésig, de 
hagyományos geológusként inkább fordítva 
tenném
1. megfigyelek pl. terepen
2. mérek, és mintát veszek
3. laborban a mintán mérek



CÉL: a geológiai munka alapját jelentő, terepi megfigyelések 
módjának, legszükségesebb eszközeinek és a dokumentáció
elemi módszereinek megismerése

ÚT: 
• Alapozás
• „Általános Földtani Alapismeretek”-en már tanultak ismétlése
• egyszeri, terepi megfigyelési és mérési gyakorlatsorozat 



De valamikor előbb
mérek és utána
megfigyelek

Földünk felszínének 
71 %-a víz
A földtanban tanult 
információ pl. 
paleoklíma, amely az 
elmúlt félévszázad 
eredménye az 
óceánok vizsgálatából 
jön, itt a mérés és 
megfigyelés:
ÓCEANOLÓGIA



Pictures from Netherlands Indian Ocean Project
taken on board of R/V Tyro D2 leg Arab- Sea

Indian Ocean (1991-1992)

K. Báldi, Laboratory of  Sedimentology, 
R/V Tyro, Leg D2. 1992



Photo K.Baldi

Vízmintát veszek, és 
CTD szondával mérek



Szonda általi méréseket fedélzeten „megfigyelem”. Foto: K.Baldi



Üledék minta vétel. Fotó: K.Baldi



Mintából almintát
különféle célokra – lényeg: 

reprezentatív legyen arra nézve, 
amit majd mérek benne



Almintából almintát, az doboz mintát 1cm.enként leszeletelve



Levantine Sea
Még további alminta....,  a centis szeleteket elrakni - bár ez már egy másik tengeren



Pl. Egy különleges mérés: szemcsék közti intersticiális vízben az oldott O2 gáz 
mérése  a fedélzeten az egyik almintán



20-30m mélyre hatoló mintavétel – a geológiai „rekord”. Foto K.Baldi



GEOLÓGUS TEREPGYAKORLAT 2017 
M & M BUDAPESTEN 

• Péntekenként 8:00 gyülekezünk
• 8:00 – 8:15 jelenléti ív katalógus
• 8:15 – 9:45 az óra már élesben megy. Akinek nincs

több órája ez után, annak általában elhúzódik, én 
sokszor csak délre vagyok kész az utolsó
jegyzőkönyvvel

• Ludovika tér, a TTM előtti szerény kőpark
(TTM: Természettudományi Múzeum)



“Időösvény” kőzettömbök út másik
oldalán



Cél: Ismerkedés a különböző kőzet-
típusokkal, egyszerű mérésekkel, 

jegyzőkönyvvezetéssel
Az elvégzett munkára a helyszínen 

készített és bemutatott 
jegyzőkönyvvel lehet minősítést 

kapni.



ELMÉLETI ALAPOK
• A hagyományos geológia alapja: terepmunka.

• A (földtani)  tudományos információgyűjtés : 
megfigyelés, hipotézis, „jóslás”, újabb megfigyelés, újabb hipotézis 

• Megfigyelések egyes feltárásokban (az egésztől a részletek felé). 
Mi fontos, mi nem, milyen folyamatok, milyen sorrendben keletkeztek a 
kőzetek? 

• A legegyszerűbb terepi eszközök használata. 

• Szöveges, rajzos, fényképes dokumentációk fajtái, célja.
Mit jegyezzünk fel és hogyan? 
A pontos helymeghatározás és a rajzok méretezésének fontossága. 
Tények és feltételezések különválasztásának fontossága. 

• Síkok/vonalak, dőlés/csapás mérése. 

• Mintagyűjtés (mit, miért, mekkorát?), kézipéldány-faragás, egyszerű
orientált mintavétel, csomagolás, mintaregisztráció technikái.



Mi a kőzet?



Mi az ásvány?

• Az ásványok természetes úton létrejött,
többnyire kristályos anyagok, amelyekben a 
részecskék szabályos rácsban helyezkednek el 
a térben. E szabályosság nyilvánul meg 
kristályformákban, hasadásban.

• Például a kristályrács rácspontjaiban lehetnek 
ionok NaCl kősó,  vagy molekulák H2O jég 
esetében



1. Jelenségek - Mi történhet a 
kőzetekkel?

• Üledékes kőzet nagy P, T átalakulhat metamorf kőzetté
• Magmás kőzet nagy P, T, szintén átalakulhat metamorffá
• Magmás metamorf vagy akár üledékes kőzet felszínen mállik, 

lepusztul, szállítódik, és üledék gyűjtőben pl. óceánban 
felhalmozódik, és újra üledék lesz

• Üledékből pedig kőzet lesz diagenezis során (dia=kő
genezis=képződés)

EZ A KŐZETEK KÖRFORGÁSA A KŐZETCIKLUS



Kőzetciklus



2. Jelenségek - Mi történhet a 
kőzetekkel?

• Törik
• Gyűrődik,
• Elmozdul

TEKTONIKA = SZERKEZETFÖLDTAN



Vetők – kőzet rideg, törik

Normál vető Feltolódás

Jobbos transzverz
vető

Balos transzverz
vető



Ha elmozdul, nyoma marad: 
vetőkarc (harnis)



Gyűrődések – kőzet plasztikus, 
gyűrődik

Szimmetrikus antiklinális

antiklinális
Asszimetrikus antiklinális Fekvő redő

szinklinális szinklinális
te

ng
el

ys
ík



Térképi megjelenítés



Legfontosabb felszerelési tárgyaink

• Mente et Malleo
• lupe (nagyító)
• kemény fedelű, fűzött A5, 

kockás jegyzőkönyv 
(név, elérhetőség), 
fedelére/be a jelkulcs, 
kortábla, 
szemcseméretskála be 
van rajzolva (ragasztva)

• Írószer:
grafit ceruza (HB, B), radír, 
3-4 színes ceruza

• kompasz



Jegyzőkönyvbe érdemes beragasztani



Egyéb gyakorta használt kellékek: 
A feladattól, vizsgált kőzettípustól függően

• 10% HCl cseppentős üvegben
• kis méretű vonalzó és vagy kis darab mm-papír 

(a jegyzőkönyv fedőlap élére rajzolva)
• ”piszmográf” (törmelékes üledékek 

szemcseméretét megállapítandó) 
• 1-5 m … 25 m mérőszalag, illetve zollstock
• spakli, kefe, ecset (laza üledékekhez) 
• kis (fa vagy műanyag) vágódeszka 

a kompaszos mérést könnyítendő
• színskála (Munsell COLOR chart)
• fényképezőgép (a rajzolást nem pótolja!!!!) 
• GPS
• Mintagyűjtőzacskó, csomagolópapír/ujságpapír/papírzsepi
• filctoll (alkoholos) vastag, vékony
• a terület topográfiai és/vagy földtani térképe
• szakirodalom



Ritkán használt kellékek
Speciális feladathoz, 

hosszabb, többnapos terepmunka esetén:
• kobak bányalátogatások alkalmával kötelező, 
• újabban láthatósági mellény is
• véső (mintagyűjtés, ásvány, 

ősmaradvány preparálás)
• rajzalátét (kemény, csiptetős, A4 méretű) 

a térképezéskor az észlelési térkép alá
• filmes dobozkák vagy gyufaskatulyák (apró fosszíliáknak)
• speciális ragasztó, vízüveg, ecset 

(rossz megtartású fossziliák rögzítéséhez) 
• címkéző-szalag (öntapadós, fehér), szigetelőszalag 
• festék-spray (szelvény jelölésére, rétegek számozására)
• keménységi skála
• pillanatragasztó, Technokol rapid, cellux

• zsebkés, síp, elsősegély- és túlélő felszerelés



Amit feltétlenül hozni kell a „terepi”
megfigyelési napra

• Kalapács (kb. 1kg)
• lupe (10x)
• jegyzőkönyv 

– keményfedelű A5, kockás,
NEM vonalas, NEM spirál!!

• Írószer: grafitceruza, színes ceruza, radír
• Mérőszerszám: milliméterpapír (kb. 2x15-20 cm), 30 cm vonalzó vagy rövid (50 

m-es nem kell) mérőszalag 
• Nem kötelező, de hasznos (jövendő geológusok esetében nem romlik meg jövő

őszig jeligével) 10% sósav (jól záródó, cseppentős üvegben – pl. orrcsepp-
üvegben - felcímkézve!, patikában lehet kapni)

• Esővédelem, (fejfedő)

• MI ADJUK: kompasz



A MEGISMERÉS HELYES SORRENDJE
1. a feltárás egésze (anyag + alak)
2. feltárás dokumentációja

Írásban
Grafikusan: feltárás szelvénye 

3. kőzetleírások (anyag + alak) 
4. kőzetleírás dokumentációja

Írásban
Grafikusan: rétegoszlop

5. mérés 
6. mérési adatok dokumentációja
7. ellenőrzés távolról és értelmezés 
(folyamatok, események sorrendje stb.)



1a. Az egész … anyaga
Hányféle kőzet ismerhető fel a 
feltárás egészét szemlélve ?

Milyen kőzetek (magmás, üledékes, 
metamorf) ismerhetők fel a 
feltárásban?

Az egyes kőzetek rétegzettek, elválásuk 
látható? >> üledékes
“Tömegesek”? >> magmás, nagy 
hőmérsékletű metamorf
Palások? 
>> nagynyomású metamorf



Üledékes kőzet –
Homokkő

Lelőhely: 
Ludovika tér



Üledékes kőzet
– Mészkő

Lelőhely: 
Ludovika tér



Üledékes kőzet –
ammoniteszes

vörös
márga/mészkő



Üledékes
kőzet –
Mészkő

Milyen alakú lehetett ez a 
fosszília? 



Üledékes kőzet – Mészkő

Megalodus - kagyló



Üledékes kőzet –
nummuliteszes mészkő

Az év ősmaradványa 2016-ban

http://www.nhmus.hu/hu/tudd/ev_elo
lenyei_2016/az_ev_osmaradvanya



Magmás kőzetek -
Gránit

Mélységi magmás
földpát (ortoklász), kvarc, 

csillám (biotit)



Magmás kőzetek -
Bazalt

Kiömlési kőzetek

Lávakőzet, kiömlési
Poligonális elválás
Kristályok szabad
szemmel nem láthatók
általában



Magmás kőzetek -
szórt vulkáni

bazalttufa

Riolittufa



Metamorf kőzetek
Zöldpala

Gneisz

Márvány



1b. Az egész …alakja

• Látszik-e különböző
kőzettestek érintkezése?

• Látszik-e azonos (hasonló) 
kőzettestek érintkezése, határvonala?

• Ha rétegzett, 
– a rétegek vastagságtartók? 
– Kiékelődők? 
– Párhuzamosak vagy nem?

• Felismerhetők-e unkonformitások?
• Felismerhetők-e törések, gyűrődések?

Siwalik, India

Krka völgy, HR



Keresztrétegzés



Váltakozó karbonáttartalmú kréta márgarétegek és 
belső, nem tektonikus eredetű deformációval létrejött szögkülönbségek.

Bersek-hegy, Gerecse

ÉNY                                                              DK

5m



Szürke homokkő- és agyag-kőzetliszt-rétegekbe (triász), – melyek vastagsága 
felfele csökken -,  sötétszürke júra dolerittelér metsződik be, látszólag vetődést, 
valójában csak emelést okozva. Cradock E, SA

NY                                                              K

5m



2a. A feltárás dokumentációja

• A jegyzőkönyvet NEMCSAK magunknak írjuk. 
• Érdemes a rendkívüli eseményeket is feljegyezni

• A feltárás
- helyének pontos, egyértelműen azonosítható leírása 
- jellegének: természetes: sziklafal, partoldal, meder ...;

mesterséges: kőfejtő, vasút-, útbevágás,
házalapozás ...;) 

• szabatos leírása a jegyzőkönyv egyik oldalára.



2b. A feltárás dokumentációja

• Szemközti lapon vázlatos rajz, melyen
- a fenti megfigyelések, 
- geometriai kapcsolatok
- a feltárás orientációja
(általában elegendő becslés: pl. DNY-ÉK), 
- léptéke szerepelnek
(általában elegendő becslés: pl. 20 m magas, 40 m széles)

• Ez nem művészi rajz, hanem absztrakt és lényegretörő

K                           NY

5m



Mi hiányzik?









NY                                                              



Normál vetők pannóniai (felső miocén) homok-szenes agyag sorozatban és erre 
diszkordánsan települő negyedidőszaki lejtőüledék, Tab



DK ÉNY 

Praparatno, Hr



2b. A feltárás
rajza

be lehet jelölni a
• kőzet minőségét 

– (standard jelkulcs)

• részletes észlelések, szelvények (rétegoszlop) helyét
• a mintagyűjtés helyét és szemközt felírni a mintavétel célját 

(Miért érdekes? Milyen laborvizsgálatra akarjuk elküldeni?)
• mérések helyét
• a feltárásról készült fényképek helyét és sorszámát

• Fotódokumetáció, ha van rá lehetőség nagyon hasznos, de a rajzot nem 
pótolja!!



KŐZETJELEK

márga
~~~~~~





3. Kőzetek megfigyelése

• Az egyes kőzettípusok alapos 
- szabad szemmel történő megfigyelése
- lupéval történő megfigyelése



4. Kőzetleírások dokumentációja

• A jegyzőkönyv rajzzal szemközti oldalán, tisztán, elkülönülten,
olyan módon, hogy aki a kőzetet nem látta, az is el tudja képzelni. 

• Amit biztos le kell írni: 
- kőzetnév (kőzet- vagy szemcseösszetétel)
- kőzetszín
- kőzetszövet 
- speciális szerkezetek, jelenségek 
- rétegzettség: 

vastagság 
réteghatárok milyensége, geometriája, lefutása

- ősmaradvány-tartalom természete, eloszlása, megtartása stb.

- palásság, redőzőttség … stb



4b.Rétegoszlop



5. Mérések

Szemcseméret-mérés törmelékes
üledékes kőzetekben:

4 µm alatt> agyag
4 µm – 63 µm kőzetliszt (silt) 

63 µm – 2 mm homok
2mm – 6,4 cm kavics

6,4  cm nagyobb hömpöly



5. Mérések

Hossz- és vastagságmérések:
• kőzettestek szélessége
• rétegek, kötegek vastagsága
• feltárás magassága (H=h+d*tg)
• vető mentén elmozdulás mértéke
• kavicsok legnagyobb átmérője, stb.

dh

d*tg





Sík dőlésiránya

dőlé
sirány
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5. Mérések
Egy síkot a térben két adattal szokás

földtanban megadni: dőlésirányt és
dőlésszöget mérünk:

• - rétegdőlés
- vetősík
- palásság síkja stb.

• vonalas jellegű információ pl. vetőn az
elmozdulás irányát (harnis). ITT CSAK SÍK!



Geológus kompasz – Mi kell a dőlésirány és dőlésszög
méréséhez

Iránytű



Sík dőlésszöge

DDőőlléésszsszöög: 0g: 0--9090--igig



Dőlésirány/dőlésszög

dő
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csapásirány

Most éppen 120/50-t mérünk
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Dőlésirány/dőlésszög
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csapásirány

Most éppen 118/55-t 
mérünk

Most éppen 
118/15-t mérünk

Elfordítottuk 180-kal a szelencét
az előző mérésmódhoz képest, 
nyilvánvalóan sem észak, sem a
dőlésirány nem változott, tehát 
mérendő 118. De ezt most a
piros tű mutatja!!!

… és a dőlésszög is piros
térrészbe esik !!



6. A mérési adatok dokumentációja
Általában a mérések eredményét:
• típusonként a rajz mellett egy oszlopban, 

(ti. rétegzés, normál vető, feltolódás, stb.)
• vagy ha 1-1 jelölt rétegből származik sok adat, külön oldalon irjuk. 
• Előfordulhat digitális adatgyűjtés (pl. kompasszal), nem szükséges az 

adatot feljegyezni, de hogy az x. sorszámú mérés hol történt, azt a rajzon 
be kell jelölni.

Hossz- és vastagságmérések:
• A méretet a mért jelenséggel együtt adjuk meg (rajzon, leírásában) 
• Rétegoszlopot (szelvényt) mindig viszonylag pontos vastagsággal rajzolunk 

(kockás jegyzőkönyv). 
• A szelvény léptéke az ábrázolni kívánt legvékonyabb rétegtől, legkisebb 

jelenségtől és a rendelkezésünkre álló időtől függ.

Dőlésirány és dőlésszög 
• mindig irány/szög formában, 

pl 222/35 = délnyugati irányban dől 35o-kal
pl. 18/70 = ÉÉK-i irányba dől és 70o meredekségű



7. Ellenőrzés

Ismét távolról szemlélve elgondolkodunk:
• Milyen földtörténeti események nyomát látjuk?
• Fel tudjuk-e állítani az események relatív sorrendjét?
• Értjük-e, hogy mit miért látunk? …Miért nem látunk? …

”Problémát terepről haza nem viszünk“
• A jegyzőkönyv alkalmas gondolataink lejegyzésére is. 
• Az értelmezésen helyben érdemes eltöprengeni,

többféle alternatívát leírni-lerajzolni. 
• Az alternatív megoldások között választani sokszor csak egy “ha ez és ez 

teljesül, ez-az a jelenség kíséri stb” kitétellel lehet (ez a “hipotézis 
ellenőrzése” elnevezésű munkafázis)

• A válaszadó jelenségek meglétéről vagy hiányáról pedig csak ott helyben 
tudunk meggyőződni. 



Mintagyűjtés

• Kőzetminta kézipéldány: mérete kb. 8x10 cm 
• Mérete általában függ a kőzet fajtájától és a tervezett vizsgálat céljától. 

Általában minél kisebb, amit a mintán vizsgálunk, annál kevesebb elegendő
belőle 

• A mintának a rétegsorból kell származnia, és nem törmelékből. 
• Ha lehet meg kell jelölni (számozni) magát a kőzetet, nemcsak a 

csomagolóanyagot. 
• Gyakran fontos az irányított mintavétel, merre van 

– a teteje
– az északi irány 
– vagy a dőlésirány

• Különböző rétegek ősmaradványait külön kell bezacskózni. 
• Mindig tudni érdemes, hogy mit-miért gyűjtünk, milyen további vizsgálatra 

szánjuk.



Normálvető-párok középső-miocén homok-kavics összletben (Kismarton [Eisenstadt], Burgenland). A 
délkeletre (jobbra) és északnyugatra (balra) dőlő vetők kölcsönösen elvetik egymást (nyilak)  és a kiemelt 

homokkőréteget (szaggatott vonal). A húzás iránya a feltárással párhuzamos, a nyomásé függőleges. A kép 
közepén levő vető kb. másfél métert mozdít. A jobb alsó sarokban a szaggatott réteg kiegyenlítése, eredeti 

helyzete látható; az eredeti hossz  13 százalékkal nőtt meg a széthúzás következtében (Fodor, 2000)
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Vörösesszürke agyag-kőzetliszt és szürkéssárga homokkő rétegcsoport: 
Mindegyik fő litológiai egység közel vízszintes településű, de a homokkő
rétegcsoport sok egymást metsző eróziósan települő rétegből áll.

Triász, Nonensi’s neck, SA
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Kb. élén álló (90o dőlésszögű), kréta homokkő és konglomerátum rétegekre 
diszkordánsan eocén vörös agyagos üledék települ.

Atlas, Marokkó
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