
Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Lemez mozgások 
(tektonika) 1-10 cm/év 

Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m)

A köpeny anyagának áramlása 

Gravitációs hatás



Az endogén erők felszínformáló hatásai - lemez és 
lemezszegély típusok



Az endogén erők felszínformáló hatásai - lemezszegélyek 
relatív mozgása



A lemeztektonika és a vulkáni 
tevékenység összefüggései

alábukási zóna

divergens élek



A lemeztektonika és a vulkáni tevékenység összefüggései



A lemeztektonika és a táblaperemek deformációi





A földrengésekről
• Helye: 

hipocentrum – epicentrum
• Mélysége: 

sekély – közepes – mély (60 – 200 km)
• Hullámok: 

P  – S   – L 
• Sebessége: 

3 – 6 km/s kőzetsűrűségtől függően
• Következmények: 

épületomlás – földmozgások – cunami
• Erősségi skálák: 

MSC (XII fok. – sebesség, gyorsulás és hatás szerint)
Richter (felfelé nyitott – eddigi max. 9-es – energia)  

• Mérés: 
szeizmográf 



A lemeztektonika földrengésekkel és a vulkanizmussal való 
összefüggése



sasbérc árok 

normál vető

Vetődéses és gyűrődéses felszínformák



 

A főbb kőzettömeg szerkezetének és tömbalakok leírására szolgáló kifejezések 

Megnevezés Ábra Leírás 

a)  
Poliéderes  
tömbök 

 

Szabálytalan tagoló felületek szabályozott rajokba 
rendeződés nélkül és csekély folytonossággal 

b)  
Táblás  
tömbök 

 

Párhuzamos tagoló felületek egy uralkodó raja (1), például 
réteglapok, egyéb nem folytonos elválásokkal; a tömbök 
vastagsága sokkal kisebb, mint a hosszuk és szélességük 

c)  
Hasábalakú 
tömbök 

 

Két uralkodó, egymásra közel merőleges tagoló felületek raja 
(1 és 2), és egy harmadik, szabálytalan raj, a tömbök vastag-
sága sokkal kisebb, mint a hosszúságuk és szélességük 

d)  
Egyenméretű  
tömbök 

 

Három uralkodó, közelítőleg egymásra merőleges tagoló 
felületek raja (1, 2 és 3), esetenként szabálytalan 
elválásokkal egydimenziós tömböket eredményezve 

e)  
Ferdeszögű  
tömbök 

 

Három (vagy több) uralkodó, következetesen ferdeszögű 
tagoló felületek raja (1, 2 és 3), ferde alakú egydimenziós 
tömböket alkotva 

f)  
Oszlopos  
tömbök 

 

Több, általában háromnál több párhuzamos tagoltsági raj   
(1, 2, 3, 4, 5), általában szabálytalan elválásokkal keresz-
tezve; a hossz nagyobb, mint az egyéb méretek. 

 

• dőlés, dőlésirány, 
• tagoltságköz, 
• kőzettömb alakja, mérete, 
• tagolófelületek 

folytonossága, érdessége, 
• tagoltsági rés tágassága, 

kitöltöttsége, 
• vízbeszivárgás a 

tagoltsági résbe. 

A kőzettestek tagoltságának leírása



Vulkáni felszínformák



Vulkáni 
formák

• Plató bazalt: hosszanti törések mentén, 

szárazföldi körülmények között kerül felszínre.

• Párna bazalt: tenger alatti vulkanizmus esetén 

jön létre, a vízzel való érintkezés és a hirtelen 

lehűlés eredményeként.

• Pajzsvulkán: alacsony viszkozitású bazalt láva 

hozza létre, szárazföldi viszonyok közt (Hawaii).

• Vulkáni törmelék kúpok: andezit- és riolit tufa-

illetve lapilli jellegű, 25-30 fok lejtésszögű kúpok.

• Rétegvulkán: andezites össze-tételű láva és 

piroklasztikum rétegek váltakozásából áll,  

melyek nagyméretű, szimmetrikus szerkezetű 

kúpokat hoznak létre.

• Riolit kúpok: a riolit láva a nagy viszkozitás 

miatt nem tud szétterülni.

• Kráter: a kitörési centrumban keletkezett üreg.

• Kaldera: a kráter körüli terület beszakadásával 

keletkezik, amit a magmakamra részleges vagy 

teljes kiürülése idéz elő.

• Batolit: 100 km-nél nagyobb 

átmérőjű, szabálytalan alakú 

testek. A felfelé nyomulás közben 

„xenolitokat” kebeleznek be.

• Tömzs: 100 km-nél kisebb 

átmérőjű magmás test.

• Lakkolit: az üledékes 

rétegzéssel párhuzamos, felfelé 

domborodó test.

• Szil: tál alakú forma

• Dájk: üledékes rétegeket átszelő 

kőzettelér

robbanásmentes (bazalt) 

robbanásos (andezit, riolit)



Az endogén erő hatásai összefoglalva

endogén erők tektonikus mozgások

törések/vetődések

gyűrődések

vulkanizmus

szeizmicitás



Az exogén erők hatásai

mállasztás

szállítás

(ülepedés)

fizikai

kémiai

koptatás

osztályozás

lerakódás

diagenesis



Fizikai mállás

• Repedezés 
tehermentesülés nyomán

• Fagyhatás
• Kristálynövekedés
• Inszoláció
• Növényi gyökerek

• Denudáció (lepusztulás, tehermentesülés)
• Felszíni erózió (csepperózió, lefolyás) 
• Folyóvízi erózió
• Abrázió (állóvizek)
• Defláció (szél)
• Exaráció (gleccser)
• Gravitációs mozgások

Fizikai mállási jelenségek és a fizikai mállás okai



• Oldódás:
CaCO3 +   H2CO3 -->        Ca2+ +     2(HCO3)1-

kalcit   +  szénsav  -->  kalciumion  +  bikarbonátion 
• Oxidáció:

4FeO   +  2H2O +     O2 -->  4FeO(OH)
vasoxid +    víz   + oxigén -->   goethit

• Hidratáció:
CaSO4 +  2H2O   -->   CaSO4•2H2O
anhidrit +    víz     -->          gipsz 

• Dehidratáció:
2FeO(OH)  -->    Fe2O3 +   H2O

goethit -->  hematit    +   víz 
• Sziallitos mállás (agyagásványosodás) hidrolízis után:

4KAlSi3O8 +        4H1+ +  2H2O  -->      4K1+ +  Al4Si4O10(OH)8 +  8SiO2
káliföldpát   +  hidrogénion  +    víz    -->  káliumion  +      kaolinit          +   kova

• Allitos mállás (bauxitododás):
Al4Si4O10(OH)8 +  2H2O   -->   2Al(OH)3 +      2SiO2•H2O

kaolinit        +     víz     -->     gibbsit +   víztartalmú kova 
• Szupergén dúsulás:

szulfidos érctelepek felső zónájában a fémek oldódva koncentrálódnak

Példák kémiai  mállási folyamatokra



 

Megnevezés Leírás Fokozat 

Üde A kőzettömeg mállásának nincs látható jele; legföljebb 
csekély elszíneződés van a nagyobb tagoló felületeken. 

0 

Kissé                
mállott 

Elszíneződés jelzi a kőzetanyag és a tagoló felületek 
mállását. 

1 

Közepesen 
mállott 

A kőzettömegnek felénél kisebb része bomlott el vagy esett 
szét. Üde vagy elszíneződött kőzetek összefüggő vázat vagy 
magköveket alkotnak. 

2 

Nagyon                
mállott 

A kőzettömegnek felénél nagyobb része bomlott elvagy esett 
szét. Üde vagy elszíneződött kőzetek össze-függéstelen 
vázat vagy magköveket alkotnak. 

3 

Teljesen 
mállott 

A teljes kőzetanyag talajjá bomlott el és/vagy esett szét. Az 
eredeti szerkezet még jobbára megmaradt. 

4 

Reziduális 
talaj 

Az egész kőzetanyag talajjá változott. A szerkezet és a 
kőzetszövet elpusztult. A térfogata nagyon megváltozott, de 
a talaj helyzete kevéssé változott. 

5 

 





Mállott bazalt



A vízöv munkája: mállasztás

Fizikai Kémiai



• nagy esés 
• gyors folyás 
• keskeny v-alakú meder  
• nagy szemcséjű hordalék 
• kevés hordalék

• kisebb esés 
• lassabb folyás 
• szélesebb u-alakú meder  
• kisebb szemcséjű hordalék 
• több hordalék

• nagyon kis esés 
• lassú folyás 
• széles sekély meder  
• kisebb szemcséjű hordalék 
• a legtöbb szállított hordalék

A vízöv munkája: folyók





Folyóvízi üledékek

• Mederüledék (homok, kavics)
• Parti üledék (iszap, homokos iszap)
• Ártéri üledék (szerves iszap, agyag) 
• Delta fácies (meder-, ártéri- és mocsári üledék) 

Üledékfajták, keresztirányú osztályozódás

Osztályozódás gömbölyödés



A vízöv munkája: tengerpartok

előrenyomuló tenger visszahúzódó tenger



A vízöv munkája:gleccserek, karsztok



A szél munkája
abrázió defláció szállítás



Lösztípusok pleisztocén jégkori eolikus üledékek
0,02-0,05 mm 



Egyéb hatások 

• a gyökerek repesztő hatása 
• kibocsátott nedvek kémiai mállasztó 

hatása  
• a talaj vízháztartását befolyásoló 

szerepe elsősorban a párologtatáson 
keresztül  

• növények maradványai szerves 
üledékben  

gravitáció (szállítás) növényzet (mállasztás)

antropogén hatások
• egyre nagyobb mértékű és kihatású 
• súlyos környezeti veszélyek 
• közvetlen és másodlagos hatások   
• bányászat, építés 
• növényzetalakítás, vízkivétel, öntözés



Vízföldtani ismeretek 



Hidrológiai ciklus 



• óceánok 
• tengerek 
• tavak 
• belvizek 
• jég 
• felszínen lefolyó vizek 
• folyók 
• források

Vízföldtani ismeretek 

• szerkezeti víz (a kristályokba 
beépülve)  

• kötött (kapilláris víz, vízpára)  
• talajvíz (összefüggően kitöltve a 

hézagokat)  
• karsztvíz (a mészkő repedéseiben)  
• rétegvíz (vízzáró rétegek között) 

Felszíni vizek Felszín alatti vizek



Felszín alatti vizek fajtái 



A nyomás alatti vizek fajtái



Speciális talajvízviszonyok

lebegő talajvíz

a rétegzettség 
hatása

általajvíz



Talajvízszintet befolyásoló hidrológiai hatások

A talajvíz jellegzetességei a mélységtől függően
mélység befolyásoló hatások vízjárás
1 m-ig csapadékból közvetlenül táplálkozik erősen ingadozó, szabálytalan
1 - 5 m beszivárgás-párolgás-áramlás egyensúlya szabályos menetgörbe
5 - 7 m a párolgásnak már nincs szerepe csekély ingadozás
7 m-től a beszivárgás is jelentéktelen állandó vízszint



A. talajvízforrás 
B. rétegforrás 
C. karsztforrás 
D. gátolt forrás 
E. átbukó forrás 
F. felszálló forrás 
G. felszálló forrás gyűrt rétegben 
H. időszakos karsztforrás

Forrástípusok

1. laza vízvezető réteg 
2. vízzáró réteg 
3. karsztos kőzet 
4. vízvezető karsztos járatok 
5. időszakos feltöltődő karszt 
6. forrás 
7. talajvízszint 
8. a víz mozgásiránya



Magyarország felszíni vizei



Vízgazdálkodási feladatok Magyarországon 



Magyarország földtana 





ókor  
235 millió évnél régebben

lepusztult hegységrészei az alaphegység felét képezik 

kambrium
nincs hazai előfordulás 

szilur
palák (Balaton, Mecsek) 

devon 
mészkő és dolomit (Polgárdi, Észak-
Borsod) 

karbon
gránit, márvány (Velencei hg) 
palák (Soproni és Kőszegi hg) 

perm 
vörös homokkő (Balaton-felvidék, 
Mecsek, Bükk) 



triász  
mészkő, dolomit és márga  
(Bakony, Bükk, Mecsek, Aggtelek) 

jura  
mészkő, kőszén  
(Bakony, Gerecse, Mecsek) 

kréta  
mészkő, agyag, márga, bauxit 
(Dunántúli-középhegység, Mecsek) 

a hazánk területét fedő Thetisz-tenger teljes rétegsora  
az alaphegység felét adja részben a felszínen megjelenve 

középkor  
235 és 67 millió évvel ezelőtti időközben



harmadkor  
2 és 67 millió évvel ezelőtti időközben

A sekély tengerekből a hegységek szigetként emelkedtek ki, s 
partjaikon vastag üledékek képződtek, aktív vulkánosság is volt

eocén
agyag, breccsa, márga, mészkő (Vértes, 
Nógrád, Buda), barnaszén (Tatabánya) 

oligocén
mint előbb  
hárshegyi homokkő és kiscelli agyag (Budapest)  

miocén
agyag, mészkő, kőszén (Nógrád, Fertőrákos,Bp.)  
andezit (Mátra, Zempléni hg.) 

pliocén  
pannon homokos agyag és lignit 
(hegyperemeken)  
bazalt vulkánok (Balaton-felvidék, Nógrád)    



Magyarország az oligocénban 



negyedkor 
2 millió éve tartó időszak 

szárazföldi viszonyok közt szélhordta és folyami 
üledékképződés 

pleisztocén
jégkorszaki lösz (Dunántúli medence, Alföld)  
futó homok (Alföld)  
durva folyami hordalékok (Kisalföld) 

holocén
futó homokok (Alföld)  
folyami hordalékok (nagy folyók mentén) 
öntéstalajok, tőzegek (kisebb folyók mentén) 



Magyarország a pleisztocénban 



A Kárpát-medence szeizmikus aktivitása és törésvonal 
hálózata



1. A Föld szerkezete, a földkéreg sajátosságai és anyagai.
2. Ásvány, kristály, kőzet fogalmak értelmezése, példákkal, a 
magmás kőzettéválás ásványtani vonatkozásai
3. A Földet alkotó kőzetek rendszere, a kőzetciklus, kitekintéssel 
a karbonciklussal való kapcsolatára
4. Reziduális és szediment talajok keletkezése jellemzőik.
5. A földkérget alakító endogén hatások.
6. A földkérget alakító exogén hatások.
7. A hidrológiai ciklus. A felszíni és a felszín alatti vizek 
jellemzése.
8. A földtörténeti korok és Mo földtani adottságainak áttekintése

Kapcsolódó tételek 


